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1. Inleiding 

De wereld om ons heen is voortdurend in  
beweging. Met computers op zak die vele 
malen krachtiger zijn dan de computers die 
mensen op de maan hebben gezet. Met sociale 
media die ons laten verdrinken in informatie 
of ervoor zorgen dat je denkt dat alles nep is. 
Een wereld vol beweging waarin de bibliotheek 
een rustpunt is. Maar ook een reddingsboei 
voor sommige mensen als het gaat om  
digitale inclusie.

Deze rol van de bibliotheek is onlangs door de 
overheid vastgelegd in het Bibliotheekconvenant  
2020-2023. ‘Participatie in informatiesamen-
leving’, iedereen moet kunnen meedoen in  
de digitale samenleving, is één van de drie 
grote maatschappelijke opgaven (de andere 
maatschappelijke opgaven zijn ‘Geletterde 
Samenleving’ en ‘Leven lang Ontwikkelen’) 
waarbij er een grote rol is weggelegd voor  
de bibliotheken.1

De Limburgse bibliotheken werken al op 
meerdere manieren aan het verbeteren van  
de digitale vaardigheden van de burgers.  
Doel van deze handreiking is ideeën aan te  
reiken om verdere invulling te geven aan 
deze rol van de bibliotheek.

Onderdeel van de handreiking is een inventari-
satie van het huidige digivaardigheidsaanbod 
van de Limburgse bibliotheken. Dit overzicht is  
samengesteld uit het aanbod dat vindbaar was 
op de website van de Limburgse bibliotheken. 
Ook inventariseerden we mogelijk aanbod 
van andere partijen.

We richten ons in dit document op het aan-
bod voor minder digivaardige volwassenen. 
Jongeren worden meer en meer via school, 
aan de hand van het nieuwe curriculum 
‘21e-eeuwse vaardigheden’, voorzien van 
digitale kennis. 

Met deze handreiking:
• Stellen we vast wat het huidige aanbod digitale 

vaardigheden voor volwassenen is landelijk en 
van de Limburgse bibliotheken;

• Geven we inzicht in aanbod dat mogelijk is;
• Geven we aanbevelingen voor het formuleren 

van beleid.

In deze handreiking volgen we de KB die kiest 
voor de omschrijving: burgers die (nog) minder 
digivaardig zijn.

Deze handreiking komt voort uit het Cubiss 
Limburg werkplan 2020: ‘De bieb beweegt’.

1 https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-2023_bibliotheekconvenant_vob-kb-spn-ocw-vng-ipo.pdf 3
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2. Samenvatting  

Digitale vaardigheden zijn de afgelopen jaren 
steeds noodzakelijker geworden om succesvol 
deel te nemen aan de maatschappij. Toch is een  
deel van de Nederlandse bevolking onvoldoende 
digitaal vaardig. Dit versterkt ongelijkheid 
tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleiden 
en mensen met een hoog en laag inkomen.

Bibliotheken vervullen nu en in de komende 
jaren een belangrijke rol in het dichten van 
de digitale kloof. In het Bibliotheekconvenant 
2020-2023 is deze rol van de bibliotheek onlangs 
nog eens bekrachtigd.

En in de praktijk wordt er door bibliotheken 
ook al veel gedaan om mensen digivaardiger 
te maken. Vanuit het landelijk programma 
‘Bibliotheek en Basisvaardigheden’ boden 
in 2018 bijna alle bibliotheekorganisaties 
producten en diensten voor volwassenen 
rondom digitale vaardigheden aan (98%) en/
of e-overheid (94%). De landelijke programma’s 
Klik & Tik en Digisterker zijn inmiddels vast 
onderdeel van het aanbod van alle bibliotheken. 
Dit beeld zien we ook in Limburg, waar  
100% van de bibliotheken het Klik & Tik  
programma aanbiedt.

Deze handreiking gaat over het digivaar-
digheidsaanbod voor minder digivaardige 
volwassenen. We inventariseerden wat naast 
Klik&Tik nog meer wordt aangeboden door de 
Limburgse bibliotheken en wat er landelijk 
aan interessante aanvullingen zijn. 

Het aanbod digitale vaardigheden kan  
onderverdeeld worden in vier categorieën die 
voortkomen uit de 21e-eeuwse vaardigheden. 
Namelijk: ICT-basisvaardigheden, Informatie- 
vaardigheden, Mediawijsheid en Computational 
thinking. Daarvan zijn de eerste drie categorieën 
nodig om zelfredzaam te zijn in de huidige 
digitale samenleving.

De inventarisatie in Limburg laat zien dat veel 
aanbod op het gebied van digitale vaardigheden  
valt onder de ICT-basisvaardigheden. De 
doelgroepen zijn over het algemeen ouderen 
en volwassenen. Weinig tot geen bibliotheken 
hebben aanbod in de categorieën Mediawijsheid 
en Informatievaardigheden. Terwijl ook deze 
vaardigheden beheerst moeten worden om 
zelfredzaam te zijn. 

Als een bibliotheek meer wil gaan aanbieden 
op gebied van Mediawijsheid en Informatie-
vaardigheden, wat zijn dan de mogelijkheden? 
En hoe ga je aan de slag?

Hoewel veel aanbod op gebied van media-
wijsheid en informatievaardigheden gericht 
is op het primair en voortgezet onderwijs,  
is er zeker ook aanbod voor volwassenen. 

Deze handreiking geeft een overzicht van 
mogelijk landelijk aanbod, en van het aanbod 
dat collega-bibliotheken in Limburg op dit 
gebied nu al hebben. 
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En recent werd bekend dat in januari 2021  
de KB start met de pilot Online Cursussen 
waarbij alle bibliotheekleden tot eind 2021 
gratis gebruik kunnen maken van zo’n 160 
cursussen van de aanbieders Good Habitz en 
Soofos. Hiermee kunnen burgers in het kader 
van een Leven Lang Ontwikkelen kennis 
vergaren en werken aan het versterken van 
hun competenties, waaronder de digitale 
vaardigheden.

Met de informatie in de handreiking over alle 
mogelijkheden die er zijn, willen we bibliotheken  
inspireren en op ideeën brengen hoe het eigen 
aanbod uitgebreid kan worden.

Om bibliotheken te helpen bij het bepalen van 
een beleid op het gebied van digitale vaardig- 
heden en praktisch aan de slag te gaan, geven 
we hier, tot slot, een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen
1. Maak het aanbod van de bibliotheek inzichtelijk, 

zodat je weet waar op dit moment de focus ligt en 
waar nog de witte vlekken zijn. De onderverdeling 
van aanbod digitale vaardigheden volgens het 
model digitale geletterdheid kan daarbij  
behulpzaam zijn. 

2. Neem in het aanbod van de bibliotheek de  
landelijk gecertificeerde cursussen Klik & Tik  
en Digisterker op. 

3. Zorg voor samenhang in het digivaardigheids-
aanbod. Naast cursussen en trainingen organiseert 
een bibliotheek vaak andere activiteiten zoals 
informatie-avonden, inloopspreekuren en tablet-
cafés. Werk toe naar een totaal samenhangend 
digivaardigheidsprogramma, zodat de activiteiten 
elkaar kunnen versterken.

4. Bepaal de doelgroepen die de bibliotheek wil 
bereiken en stem het aanbod daarop af. Zorg 
dat de vorm en de inhoud aansluiten bij het 
dagelijkse leven en de interesses van de  
mensen voor wie dit aanbod bedoeld is.   

5. Het versterken van digivaardigheid doe je niet 
alleen. Het vormen van coalities en aangaan 
van samenwerkingen zoals dat ook al succesvol 
gebeurt bij laaggeletterdheid, is een bewezen 
manier om de achterstand te bestrijden. 

6. Zorg dat het digivaardigheidsprogramma in de 
interne organisatie goed is ingebed. Er is een 
eindverantwoordelijke voor het programma.  
En medewerkers zijn goed geïnformeerd en in 
staat de vraag van de klant te vertalen naar  
de dienstverlening van de bibliotheek.

7. Onderzoek hoe de informatieverstrekking  
over het aanbod kan worden verbeterd. Tijdens 
de inventarisatie kwam naar voren dat niet op 
alle communicatiekanalen van een bibliotheek 
dezelfde informatie terug te vinden is.  
Vindbaarheid van het aanbod en eenduidige 
informatie is een randvoorwaarde voor het 
bereiken van de doelgroepen.

8. Stimuleer onder de leden van de bibliotheek het 
gebruik van het aanbod Online Cursussen, dat 
vanaf 2021 via de KB beschikbaar komt, en biedt 
activiteiten en programmering aan om het leren 
te ondersteunen. 
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3. Aanleiding  

De maatschappij, werk en functies veranderen 
door de digitalisering. Hierdoor is het beheersen 
van digitale vaardigheden steeds noodzakelijker 
geworden om succesvol deel te kunnen nemen  
aan deze maatschappij. Toch is een deel van 
de Nederlandse bevolking onvoldoende digitaal 
vaardig. Dit versterkt ongelijkheid tussen jong 
en oud, hoog- en laagopgeleide mensen.

In totaal komen ruim 165.000 volwassenen in  
Limburg niet voldoende mee in de maatschappij.  
Zij kunnen niet goed lezen en schrijven en/of 
rekenen. De groep minder digitaal vaardige 
burgers is vermoedelijk nog veel groter.  
Het rapport van de provincie Limburg uit 2019, 
‘Strategische verkenning, Digitale Samenleving 
Limburg’2- spreekt van 300.000 Limburgers 
die digitaal niet goed uit de voeten kunnen.

95% van de Nederlandse huishoudens heeft 
internet, maar ruim vijf miljoen Nederlanders 
zijn onvoldoende mediawijs en hebben moeite 
om bewust, kritisch en actief om te gaan met 
digitale media.3

Door de verdere digitalisering van  
overheidsdiensten, maar ook banken en 
energieleveranciers, heeft het niet digitaal 
vaardige deel van de burgers het gevoel er 
alleen voor te staan. Neem het reizen met  
de OV-chipkaart, die vraag je online aan.  

De belastingaangifte doe je online. Geldzaken 
beheer je online, maar ook de voortgang van  
je kind op school wordt online inzichtelijk  
gemaakt. Dit probleem leeft onder de burgers 
en is met de coronacrisis nog actueler geworden.  
Zo wordt alleen maar duidelijker dat digitale 
vaardigheden terecht onderdeel zijn van de 
vijf basisvaardigheden die worden beschreven 
in de schijf van vijf. Deze vijf basisvaardigheden 
moet men beheersen om zelfredzaam te zijn 
in onze huidige maatschappij.

De schijf van vijf  
basisvaardigheden
De schijf van vijf basisvaardigheden bestaat 
uit de basisvaardigheden lezen, schrijven en 
rekenen, sociale en juridische vaardigheden, 
digitale vaardigheden, financiële vaardigheden  
en gezondheidsvaardigheden.

Lezen,
schrijven 

en rekenen

Sociale en
juridische

vaardigheden

Gezondheids-
vaardigheden

Digitale
vaardigheden

Financiële
vaardigheden

2 Dit rapport is te downloaden via  

https://www.limburg.nl/thema/digitale-samenleving/
3 https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke- 

functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
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4. De rol van de  
 bibliotheek

De eerste openbare bibliotheken in Nederland 
openden rond 1915. In 2018 telt Nederland 763 
bibliotheekvestigingen en 168 servicepunten. 
Het CBS en de KB laten weten dat het bezoekers- 
aantal van openbare bibliotheken in 2018 met 
5% is gestegen naar 62,6 miljoen. 

De bibliotheek is tegenwoordig meer dan een 
plek waar boeken geleend kunnen worden. 
De focus voor de bibliotheek ligt steeds meer 
op kennisuitwisseling voor zelfeducatie en 
zelfredzaamheid. Het aantal bezoeken aan de 
bibliotheek neemt toe, omdat er een steeds 
breder aanbod is dat op een laagdrempelige 
manier wordt aangeboden.4

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is deze 
brede maatschappelijke rol van de bibliotheek 
onlangs vastgelegd. Gezamenlijk met de drie 
overheidslagen (landelijk, provinciaal en  
gemeentelijk) gaan de bibliotheken zich  
inzetten voor leesbevordering, digitale  
inclusie en een leven lang ontwikkelen.5

Echter, in deze handreiking ligt de focus op 
één van deze drie maatschappelijke opgaven; 
de digitale inclusie.

95% van de Nederlandse huishoudens heeft 
toegang tot het internet. 86% van die huis-
houdens gebruikt dit internet dagelijks.  
Hierbinnen heeft 17% weinig ICT-vaardigheden. 
Ruim vijf miljoen volwassen Nederlanders zijn 
nog onvoldoende mediawijs en hebben moeite  
om bewust, kritisch en actief om te gaan met  
digitale media. Limburgse bibliotheken zetten  
zich in, samen met hun (DigiTaalhuis)partners,  
om volwassenen te helpen om hun digitale  
vaardigheden en basisvaardigheden in bredere 
zin te verbeteren. Zij willen kwetsbare burgers 
bereiken en samen met hen dienstverlening 
ontwikkelen waar deze mensen echt iets 
aan hebben. De bibliotheek ontwikkelt zich 
steeds meer als een leercentrum voor digitale 
vaardigheden. Ook kunnen mensen bij de  
bibliotheek terecht voor vragen met betrekking 
tot de e-overheid en informatie over  
orgaandonatie etc. 

Zo geven bibliotheken invulling aan hun rol 
in de digitale inclusie en vergroten ze hun 
maatschappelijke waarde.

4 https://www.deboekenberg.nl/to-bibliotheek-or-not-to-bibliotheek/ 
5 https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheekconvenant/
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5. Achtergrond- 
 informatie

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie 
rondom digitale vaardigheden. Deze bronnen 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij 
het opstellen van beleidsstukken. 

5.1 21e-eeuwse vaardigheden 
De maatschappij verandert door technologie 
en digitalisering van een industriële naar een 
kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is 
bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt  
gedaan door machines. En bij steeds meer 
werk worden computers en ICT gebruikt. 
Werk verandert, functies veranderen. Jongeren 
hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om 
hierop voorbereid te zijn. Leerlingen die nu 
op de bassischool zitten, krijgen hun lesstof 
dan ook op deze manier aangereikt. Maar de 
generaties daarvoor hebben deze vaardigheden 
niet geleerd. Hierdoor zie je ook dat de oudere 
generaties minder ICT-vaardig zijn dan de 
jongere generaties.6

Door de diverse aangeboden mediakanalen is 
het gebruik van media in de afgelopen jaren 
sterk veranderd. Zo wordt er minder gedrukte 
media gelezen en meer online media. Ook 
worden artikelen en social media berichten 
vluchtiger gelezen. Het gaat tegenwoordig 
vooral om de interactie. Het uitwisselen van 
informatie kan nu 24 uur per dag, 7 dagen  
per week. De jeugd loopt hierin voorop.

5.2 Omgang digitale media 
Uit meerdere studies blijkt dat er bij veel burgers  
behoefte is aan informatie over de omgang met 
digitale media. Hoewel veel burgers zich 
technisch redelijk weten te redden met de 
computer of smartphone is er toch ook nog 
veel twijfel over de sociale en culturele kanten 
van het digitale mediagebruik.7

5.3 Digitale vaardigheden
Vanuit het landelijk programma ‘Bibliotheek 
en Basisvaardigheden’ boden in 2018 bijna 
alle bibliotheekorganisaties producten en 
diensten voor volwassenen rondom digitale 
vaardigheden en/of e-overheid aan. De landelijke 
programma’s Klik & Tik en Digisterker zijn 
inmiddels verankerd in het aanbod van  
bijna alle bibliotheken.8

5.3.1 Categorieën binnen het  
model digitale geletterdheid
Zoals in de onderstaande tabel te zien is,  
zijn de digitale vaardigheden onder te verdelen 
in vier categorieën: ICT-basisvaardigheden, 
Informatievaardigheden, Mediawijsheid en 
Computational Thinking. In deze handreiking 
ligt de focus op de eerste drie categorieën, 
omdat deze nodig zijn om zelfredzaam te  
zijn in onze digitale samenleving.

6 https://www.driemaster.nl/21st-century-skills
7 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Mediawijsheid.pdf
8 https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
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Categorieën binnen 
het digitalevaardig-
heidsaanbod.
Het aanbod cursusaanbod digitale vaardigheden 
kan onderverdeeld worden in vier categorieën 
die voortkomen uit de 21e-eeuwse vaardigheden.  
ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, 
Mediawijsheid en Computational Thinking. 

ICT-basis-
vaardigheden 

De kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om de werking 
van computers en netwerken 
te begrijpen, om zodoende te  
kunnen omgaan met verschil-
lende soorten technologieën 
en om de bediening, de moge-
lijkheden en de beperkingen 
van technologie te begrijpen.

Informatie- 
vaardigheden 

Het scherp kunnen formuleren  
en analyseren van informatie uit  
bronnen, het op basis hier-
van kritisch en systematisch 
zoeken, selecteren, verwerken,  
gebruiken en verwijzen van 
relevante informatie en deze 
op bruikbaarheid en betrouw- 
baarheid beoordelen en 
evalueren. In deze tijd, gaat 
het hierbij vaak om online 
bronnen.

Mediawijsheid 

Het geheel van kennis,  
vaardigheden en mentaliteit  
waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen 
bewegen in een complexe, 
veranderlijke en fundamen-
teel gemedialiseerde wereld.  

Computational 
Thinking  

Het procesmatig (her)
formuleren van problemen 
op een zodanige manier dat 
het mogelijk wordt om met 
computertechnologie het pro-
bleem op te lossen. Het gaat 
daarbij om een verzameling 
van denkprocessen waarbij  
probleemformulering, gege-
vensorganisatie, analyse en 
representatie worden gebruikt  
voor het oplossen van  
problemen met behulp  
van ICT-technieken en  
gereedschappen.

Model digitale geletterdheid
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6. Landelijk  
 actieprogramma

6.1 Iedereen moet kunnen meedoen 
Omgaan met digitalisering is net zo belangrijk 
als lezen, schrijven en rekenen. Om mensen 
daarbij nog meer hulp te geven lanceerde de 
overheid Digitale Inclusie: “Iedereen moet 
kunnen meedoen”.9 Daarin worden de  
volgende doelstellingen genoemd:

1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken; 
2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan;
3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn;
4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties.

Deze doelstellingen worden uitgevoerd  
via landelijke programma’s. Sinds 2019  
werken de KB, de Openbare Bibliotheken en 
Uitvoeringsorganisaties (De Manifestgroep) 
van de overheid samen om mensen met weinig 
digitale vaardigheden te ondersteunen bij  
het omgaan met de digitale overheid. 

6.2 Digitale Inclusie, ondersteuning 
voor kwetsbare burgers
In 2019 is een nieuwe samenwerking gestart 
onder de naam Digitale Inclusie. Met dit  
programma ondersteunen de bibliotheken  
en diverse uitvoeringsorganisaties10 van de  
overheid (de Manifestgroep) burgers dicht bij 
huis bij het omgaan met de digitale overheid. 

Het programma wordt uitgevoerd in de periode 
2019-2021 en bestaat uit de volgende onderdelen11:

• Computercursussen en –faciliteiten
• Informatiepunten Digitale Overheid

De meeste Limburgse bibliotheken hebben 
ook subsidie aangevraagd in het kader van 
het landelijke programma Digitale Inclusie.

9 https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/02/digitale-inclusie-iedereen-moet-kunnen-meedoen.pdf
10 De Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV
11 https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/aanpak-digitale-inclusie-door-bibliotheken-en-publieke-dienstverleners/

Het IDO en  
De Manifestgroep
De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 
zijn er voor mensen die moeite hebben met 
digitale dienstverlening en vragen hebben over 
het zaken doen met de overheid. De Informatie-
punten zijn ondergebracht in de bibliotheken.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een 
initiatief van de Manifestgroep, het samenwer-
kingsverband van publieke dienstverleners. 

Leden van de Manifestgroep: Belastingdienst, 
CAK, CBR, CBS, CIZ, CJIB, Dienst Justis, DUO, 
IND, Kadaster, Kamer van Koophandel, RDW,  
RVO.nl, SVB en UWV.
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7. Landelijk  
bibliotheekaanbod 
digitale vaardigheden

Het aanbod van bibliotheken op het gebied 
van digitale vaardigheden is de afgelopen 
jaren sterk geprofessionaliseerd. Vanuit het 
programma ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ 
boden in 2018 bijna alle bibliotheekorganisaties 
producten en diensten voor volwassenen rond- 
om digitale vaardigheden aan (98%) en/of 
e-overheid (94%). Ook de landelijke programma’s 
Klik & Tik en Digisterker zijn inmiddels verankerd 
in het aanbod van vrijwel alle bibliotheken12. 
In 2009 bood nog maar de helft van de biblio-
theken in alle of tenminste enkele vestigingen 
internetcursussen aan.13 Ook de cijfers van 
2019 zijn ondertussen bekend. Hier is wéér 
groei te zien. 

Naast deze digivaardigheidscursussen  
bieden nagenoeg alle deelnemende openbare 
bibliotheken gratis toegang tot computers met 
internet plus printfaciliteiten om onlinezaken 
te doen met de overheid.14

De resultaten van de Monitor Digitale Basis-
vaardigheden bevestigen dat bibliotheken de 
dienstverlening voor digitale basisvaardigheden  
steeds beter uitwerken. Cursisten ervaren een 
verbetering van hun vaardigheden, zelfvertrou-
wen en toepassing in het dagelijks leven.15

7.1 Cursusaanbod bij bibliotheken
Klik & Tik
Tijdens de cursus Klik & Tik worden ba-
sisprincipes zoals typen, klikken, websites 
bekijken, e-mailen en bestanden downloaden 
aangeleerd. Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan de uitleg over programma’s 
waarmee websites bekeken kunnen worden 
(browsers), sociale netwerken, weblogs en 
links.

Landelijk werd de cursus in 2019 door 94% 
van de bibliotheekorganisaties aangeboden. 
Dit is vergelijkbaar met het aantal bibliothe-
ken dat in 2017 en 2018 Klik & Tik aanbood. 
Het aantal locaties waarop Klik & Tik werd 
aangeboden, is wel toegenomen: van 411 
locaties in 2018 naar 491 in 2019. In totaal 
hebben 12.000 cursisten Klik & Tik gevolgd in 
de bibliotheek.16

12 https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-09/De%20bibliotheek%20en%20digitale%20vaardigheden.pdf
13 https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-basisvaardigheden
14 https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
15 https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
16 https://www.bibliotheekinzicht.nl/sites/default/files/rapporten/Landelijke%20rapportage%20dienstverlening%20openba-

re%20bibliotheken%20basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202019.pdf
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Digisterker
Met Digisterker kunnen cursisten zelfstandig 
gebruik gaan maken van de elektronische 
dienstverlening van de overheid, zoals van 
gemeente, UWV en Belastingdienst.

Digisterker wordt landelijk eveneens door 
nagenoeg alle bibliotheken (92%) aangeboden. 
Ook dit is vergelijkbaar met het aantal biblio-
theken dat de cursus in 2017 en 2018 aanbood. 
Het aantal locaties waarop Digisterker wordt 
aangeboden is wel toegenomen: van 368 locaties 
in 2018 naar 405 locaties in 2019. In 2019 zijn 
via Stichting Digisterker 3.784 certificaten 
uitgereikt aan cursisten.

Eigen programma of cursus
Naast de landelijke programma’s biedt 42% 
van de bibliotheken, landelijk gezien, een zelf 
ontwikkeld programma of cursus op het gebied 
van digitale vaardigheden en/of e-overheid aan. 
Circa één op de vijf bibliotheken maakt gebruik 
van een ander commercieel programma of 
cursus (23%). Waar het aanbod Klik & Tik en 
Digisterker de afgelopen twee jaar nagenoeg 
gelijk is gebleven, is het aanbod dat bibliotheken 
zelf aanbieden flink gedaald: van 51% 2018 naar 
42% in 2019. Ook in het gebruik van commercieel 
aanbod is een daling te zien: van 33% in 2018 
naar 23% in 2019.17

7.2 Aanbod digitale overheid  
bij bibliotheken
Belastinghulp
De bibliotheek is nu ook het aanspreekpunt voor  
belastingvragen en helpt bij de belastingaangifte. 
Deze dienstverlening wordt op verschillende 
manieren ingevuld, zoals het verzorgen van 
lezingen/workshops over belastingaangifte of 
het aanvragen van toeslagen, het organiseren 
van belastingspreekuren, of hulp bij het invullen 
van belastingformulieren.

Door het gratis aanbieden van computers voor 
de belastingaangifte bieden zij de burger ook 
de kans om de belastingaangifte zelfstandig, 
digitaal in te vullen. Zij verwijzen ook door. 
Het is niet de bedoeling dat de bibliotheek-
medewerkers zelf formulieren invullen.  
De dienstverlening wordt aangeboden in  
samenwerking met externe deskundigen. 
Deze dienstverlening wordt aangeboden in 
samenwerking met externe deskundigen.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Mensen kunnen bij deze informatiepunten 
terecht met vragen over de overheid. Denk aan 
vragen over huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, 
belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. De 
medewerkers van het Informatiepunt helpen 
zoeken naar de juiste informatie. Bij persoons-
gebonden vragen wordt doorverwezen naar 
lokale partners, zoals sociaal raadslieden, 
welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulieren- 
brigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenver-
tegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners 
van de gemeente en zorgkantoren. Het is niet 
de bedoeling dat de bibliotheekmedewerkers 
zelf formulieren invullen.

Donorregister
Vanaf 1 juli 2020 staat iedereen in Nederland 
vanaf 18 jaar automatisch in het nieuwe  
Donorregister. Het is belangrijk dat alle burgers 
een keuze invullen. De bibliotheek helpt de  
burger bij de registratie en gerelateerde vragen. 
Het is niet de bedoeling dat de bibliotheek-
medewerkers zelf formulieren invullen.

17 https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-06/bbv-onderzoeksresultaten-bop-enquete-belasting-

dienst-en-digitale-vaardigheden-2019.pdf

Het Informatiepunt
De website: Het Informatiepunt is ontwikkeld 
in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek in 
samenwerking met de openbare bibliotheken  
en Stichting SPN.

Deze landelijke website brengt het gezamenlijk 
aanbod van de activiteiten op het gebied van 
basisvaardigheden samen van alle deelnemende 
bibliotheken in Nederland. 
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Sociaal-educatieve kaart 
Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken  
van de doelgroepen is een goede vindbaarheid  
van het aanbod digitale vaardigheden. Hiervoor 
is door de KB een landelijke website ontwikkeld  
https://www.hetinformatiepunt.nl/. Het basis-
vaardighedenaanbod van bibliotheken en lokale 
samenwerkingspartners wordt door bibliotheken  
ingevoerd in G!DS en ontsloten via deze website.  
Zo kan de medewerker van het IDO,  
de klantenmanager van de sociale dienst,  
of de vrijwilliger van het DigiTaalhuis, samen 
met de eindgebruiker het aanbod in de website 
bekijken om hem/haar verder op weg te helpen. 
Ook deze sociaal-educatieve kaart met bijbe-
horende ondersteuning voor de bibliotheken 
is onderdeel van het Landelijk Programma 
Digitale Inclusie.

7.3 Landelijk bibliotheekaanbod 
en digitale overheid
De informatieloketten Digitale Overheid  
(IDO) in de bibliotheken, de sociaal-educatieve 
Kaart en de digivaardigheidscursussen van 
de bibliotheken versterken elkaar. Met deze 
lokaal uitgevoerde landelijke programma’s 

dragen de bibliotheken bij aan het verkleinen  
van de digitale kloof. Het onderstaande  
cursusaanbod en het aanbod digitale  
overheidsaanbod wordt landelijk en ook in  
veel Limburgse bibliotheken aangeboden. 
 

7.4 Pilot Online Cursussen in het 
kader van Leven Lang Ontwikkelen
In januari 2021 start de KB met de pilot  
Online Cursussen, waarbij alle bibliotheekleden 
tot eind 2021 gratis gebruik kunnen maken van 
zo’n 160 cursussen van de aanbieders Good 
Habitz en Soofos. Hiermee kunnen burgers in 
het kader van een Leven Lang Ontwikkelen 
kennis vergaren en werken aan het versterken 
van hun competenties, waaronder de digitale 
vaardigheden.18

18 https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/pilot-online-cursussen-in-januari-2021-van-start
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Figuur 1 Landelijk aanbod digitale vaardigheden 2019
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8. Aanbod van 
 Limburgse 
 bibliotheken

De Limburgse bibliotheken werken op meerdere 
manieren aan het verbeteren van de digitale 
vaardigheden van de burgers. 

We hebben het huidige aanbod van digitale 
vaardigheden bij de Limburgse bibliotheken 
geïnventariseerd. Er is gekeken naar het aanbod 
dat vindbaar was op de eigen website van de 
bibliotheek. Het aanbod van de bibliotheek 
dat niet op de website vindbaar was, is dus 
niet meegenomen in de overzichten.

Het bleek niet mogelijk om via één overzicht het 
aanbod digitale vaardigheden per bibliotheek 
te achterhalen. Aanbod wordt in verschillende 
systemen bijgehouden, afhankelijk van de 
toepassing waar de informatie wordt getoond.  
Een voorbeeld hiervan: voor de bibliotheek-
website wordt het aanbod in het CMS van  
de bibliotheekwebsite ingevoerd, voor de  
sociaal-educatieve kaart19 en de webpagina’s 
voor de Manifestgroeppartijen20 voert de 
bibliotheek het aanbod in G!DS in. 

8.1 Huidig aanbod digitale  
vaardigheden Limburgse  
bibliotheken 
Uit de inventarisatie van het huidige aanbod 
van de Limburgse bibliotheken stelden we 
een overzicht samen. Dit overzicht is als  
bijlage in deze handreiking opgenomen:

Bijlage: Cursusaanbod Bibliotheken Limburg

Het aanbod is gerubriceerd naar: 
• Bibliotheek 
• Naam aanbod (meestal een cursus) 
• Categorie digitale vaardigheid  

(ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, 
Mediawijsheid en Computational Thinking). 

Dit overzicht geeft inzicht in vragen als:
• Hoe is de spreiding van het aanbod over de 

Limburgse bibliotheken?
• Binnen welke categorie digitale vaardigheden 

bieden de Limburgse bibliotheken nu het meeste 
aanbod aan?

Daarnaast is het overzicht bedoeld ter inspiratie,  
om ideeën op te doen voor het uitbreiden van 
het eigen aanbod. 

Uit de inventarisatie volgen hier enkele  
bevindingen per digivaardigheidscategorie. 
In deze handreiking ligt de focus op de eerste  
3 categorieën. Met name omdat deze nodig 
zijn om zelfredzaam te zijn in de huidige 
digitale samenleving.

19 www.hetinformatiepunt.nl
20 o.a. https://belastingdienst.gidsvoornederland.nl/ en https://digitaleinclusie.gidsvoornederland.nl/
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8.1.1 Categorie ICT-basisvaardigheden
Aan de hand van de inventarisatie kan  
geconcludeerd worden dat 100% van de  
Limburgse bibliotheken cursussen aanbieden 
op het gebied van ICT-basisvaardigheden. 
Denk hierbij aan Klik & Tik, Digisterker en  
een cursus Windows 10. Daarnaast biedt  
ongeveer 50% van de Limburgse bibliotheken 
een tabletcafé, digitaal inloopspreekuur of  
soortgelijke dienstverlening aan. Bij sommige 
bibliotheken is er nog ander aanbod, zo heeft 
Bibliocenter Weert een trainingsaanbod voor 
het Microsoft Officepakket (Word, PowerPoint, 
Excel, etc.).

8.1.2 Categorie Informatievaardigheden
Uit de inventarisatie komt naar voren dat de 
Limburgse bibliotheken veel aandacht besteden 
aan de ICT-basisvaardigheden en veel minder 
aan Informatievaardigheden, Mediawijsheid 
en Computational Thinking. 

8.1.3 Categorie Mediawijsheid
Op het gebied van mediawijsheid wordt 
de basis uitgelegd in Klik & Tik. Daarnaast 
worden door enkele bibliotheken specifiekere 
trainingen zoals: ‘veilig en vertrouwd online’ 
en/of ‘Whatsapp’ aangeboden.

8.1.4 Categorie Computational Thinking
Op het gebied van Computational Thinking 
zijn meerdere bibliotheken actief. Het meest 
in de vorm van een eigen website bouwen via 
bijvoorbeeld Wordpress. Een goed voorbeeld 
hiervan is de cursus Wordpress van Bibliotheek 
De Domijnen in Sittard.

Voorbeeld aanbod  
ICT-basisvaardigheden

Het Tabletcafé van BiblioNu. Voor wie alles wil 
weten over de nieuwste apps, handige functies 
op de tablet, smartphone en e-reader organiseert 
BiblioNu Venray het TabletCafé. Het TabletCafé 
is geen cursus of workshop, maar een samenzijn 
van enthousiaste gebruikers.
 

Voorbeeld aanbod  
Informatievaardigheden

Training Google van Bibliocenter Weert.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die de 
nodige ervaring hebben met het werken met 
Windows. De bedoeling is dat de cursisten op 
het einde van de cursus vertrouwd zijn geworden 
met Google.
 

Voorbeeld aanbod  
Mediawijsheid

Workshop Mediawijsheid van Bibliorura. 
In een workshop voor ouders kan hun Medi-
acoach (opgeleid aan de Nationale Opleiding 
MediaCoach) voorlichting geven aan ouders.  
Zo helpen ze ouders en kinderen om zich  
veiliger te bewegen op het internet.

 

Voorbeeld aanbod  
Computational Thinking

Leer moderne, professionele websites te bouwen 
via de cursus Wordpress in Bibliotheek  
De Domijnen.
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8.2 Aanbod andere organisaties 
Naast het aanbod dat bibliotheken aanbieden 
is er voor inspiratie en ter uitbreiding van het 
huidige aanbod ook gekeken naar wat er lande-
lijk aangeboden wordt door o.a. SeniorWeb, 
Digislim, banken en Cursushuis Midden-Brabant. 
Denk hierbij aan cursussen/trainingen zoals 
veilig online, (ver)kopen via Marktplaats, maar 
ook aan eenvoudig internetbankieren en een 
basiscursus Wordpress. 

8.2.1 Samenwerking met een bank
Denk bij samenwerking aan een bank die 
een training internetbankieren geeft. De bank 
geeft in dit geval de cursus en de bibliotheek 
is de facilitator. Op deze manier hoef je als 
bibliotheek niet alle kennis in huis te hebben. 
Mocht de cursusgroep te klein zijn om zoiets 
te organiseren, werk dan eventueel samen 
met bibliotheken uit de buurt. 

Bibliotheek die samenwerkt met de bank:
• BiblioPlus

8.2.2 Samenwerking met SeniorWeb
SeniorWeb is een landelijke vereniging  
met 150.000 leden, 425 leslocaties en 3.000 
vrijwilligers. Ze zijn sinds 1996 actief met als 
doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, 
zodat iedereen het gemak en het plezier van 
computer en internet kan ervaren.  
Op dit moment werken er al ongeveer  
100 bibliotheken samen met SeniorWeb. De 
bibliotheek en SeniorWeb versterken elkaar. 
De activiteiten lopen naadloos in elkaar over. 
De bibliotheek regelt alle organisatorische 
zaken, SeniorWeb gaat over de inhoud.

Limburgse bibliotheken die samenwerken 
met SeniorWeb:
• Bibliocenter Weert
• Bibliotheek Landgraaf Onderbanken
• Heuvelland Bibliotheken 

Voorbeeld SeniorWeb

Veilig en bewust internetten. 
Wie gebruikmaakt van internet moet zichzelf 
beschermen. In deze cursus leert u hoe u een 
apparaat optimaal beveiligt. Na deze cursus 
herkent u ook dreigingen via e-mail, weet u  
online veilig te betalen en surft u bewuster op 
het internet. Deze cursus wordt aangeboden 
door SeniorWeb. Neem voor meer informatie 
contact op met hen.

 

Voorbeeld Digislim

(Ver)kopen via Marktplaats.
Het doel is om de deelnemers digitaal vaardig 
te maken. Door het verkennen van Marktplaats 
leren deelnemers hoe je kunt communiceren via 
internet, hoe je een e-mailadres aanmaakt en hoe  
je op een betrouwbare manier de betaling regelt.

Meer weten over de cursus (ver)kopen via 
Marktplaats? En benieuwd naar de mogelijkheden 
in uw gemeente of organisatie?  
Kijk dan op digislim.nl. 
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Voorbeeld banken

Eenvoudig internetbankieren.
Na afloop van deze cursus kunnen cursisten 
veel geldzaken zelf regelen via hun computer.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden 
met BiblioPlus.

Voorbeeld Cursushuis 
Midden-Brabant

Basiscursus Wordpress.
Met een doelgerichte instructie leer je hoe een ech-
te website werkt en maak je kennis met het meest 
populaire CMS. Binnen korte tijd ben je in staat 
om een site te bouwen en diverse functionaliteiten 
toe te voegen. Heb je vragen over deze cursus? 
Mail dan naar Cursushuis Midden-Brabant.
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9. Landelijk aanbod 
 mediawijsheid 
 & informatie- 
 vaardigheden

Er is landelijk steeds meer aanbod met 
betrekking tot digitale geletterdheid. Met 
name op het gebied van mediawijsheid en 
informatievaardigheden is er veel te vinden. 
Echter richt dit aanbod zich vooral op het 
primair en voortgezet onderwijs. Toch is 
er ook lesmateriaal te vinden over digitale 
vaardigheden dat geschikt is voor minder 
digitaalvaardige volwassenen.   

9.1 Stichting Lezen & Schrijven 
Stichting Lezen & Schrijven richt zich binnen 
het programma ‘Taal voor het Leven’ op mensen  
met lage digitale vaardigheden, die ook  
laaggeletterd zijn. Voor deze doelgroep is  
het belangrijk dat lesmaterialen en cursussen 
beschikbaar zijn op een geschikt taalniveau. 

Succes! Digitale Vaardigheden
Dit is een methode met een aantal lesboekjes. 
In alle boekjes staan opdrachten die passen 
bij de dagelijkse praktijk van deelnemers. Bij-
voorbeeld: Voor het eerst op je smartphone, 
Op het internet en Een mailtje!. Zo verbeteren  
deelnemers hun digitale vaardigheden aan de 
hand van thema’s die zij interessant vinden.

Aan de slag met sociale media
Dit is een digitale lesmodule over media-
wijsheid. Het lesmateriaal is bedoeld voor 
mensen die meer willen weten over sociale 
media, privacy en veiligheid en willen oefenen 
met het gebruik van Facebook. Deelnemers 

kunnen lessen individueel of in groepsverband 
volgen via een computer.

(digi)Taalhuis
De curatieve rol van bibliotheken,  
gericht op de bestrijding van achterstanden 
bij volwassenen, krijgt vorm in een Taalhuis. 
Limburgse bibliotheken zetten zich in, samen 
met hun (digiTaalhuis)partners, om volwassenen  
te helpen om hun digitale vaardigheden en 
basisvaardigheden in bredere zin te verbeteren. 
Op de website van taalhuis.nl vind je hier een 
factsheet van Stichting Lezen & Schrijven met 
praktische informatie over digitale vaardigheden.  
Waaronder een beknopte niveaubeschrijving 
met concrete voorbeelden.

Ter informatie: In oktober 2020 lanceerden Movisie 
en Stichting Lezen & Schrijven het Expertisepunt 
Basisvaardigheden. Dit platform is bedoeld voor alle 
organisaties in Nederland die te maken hebben met 
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, reke-
nen en daardoor ook vaak met digitale vaardigheden.

9.2 Websites
Er zijn meerdere websites die zich richten op 
het aanleren van digitale vaardigheden voor 
laaggeletterden. De meest gebruikte websites 
beschrijven we hier.

Tel mee met taal
Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma  
om laaggeletterdheid te voorkomen en  

20

https://www.taalhuis.nl/sites/default/files/docs/FS904.pdf
https://www.telmeemettaal.nl/aan-de-slag/


verminderen. Tel mee met Taal biedt een 
toolkit waarmee je zelf aan de slag kunt om 
laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. 
Op de website vind je onder andere lesmateriaal 
en handige downloads. 

Steffie.nl
Op steffie.nl worden moeilijke dingen op een 
makkelijke manier uitgelegd. Een van de 
thema’s waar uitleg over wordt gegeven is 
computeren. Zo kun je makkelijk leesbare 
websites en informatie vinden over:  
computeren, internetten, mediawijsheid  
en MijnOverheid.

Oefenen.nl
Oefenen.nl is de plek waar deelnemers kunnen  
oefenen met taal, rekenen, computer en internet.

9.3 Digit
DIGIT-start is een methode die ondersteuning 
biedt aan mensen die nooit of nauwelijks met 
een computer hebben gewerkt. Zie de website 
voor meer informatie. 

9.4 Digisnacks
In 2019 boden vrijwel alle bibliotheken 
producten of diensten aan op het gebied van 
taalvaardigheid en digitale vaardigheden.21 
Een mooi voorbeeld zijn de DigiSnacks van 
Probiblio. Deze laagdrempelige ‘hapklare’ 
instructies zijn kleine leermomentjes  
om in een paar minuten handige apps  
te ontdekken en te leren gebruiken.

21 https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-laaggeletterdheid 21
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Om bibliotheken te helpen bij het bepalen 
van een beleid op het gebied van digitale 
vaardigheden, geven we hier, tot slot,  
een aantal aanbevelingen mee.

1. Maak het aanbod inzichtelijk met 
hulp van het model digitale geletterdheid 
Maak het aanbod van de bibliotheek inzichtelijk,  
zodat je weet waar op dit moment de focus ligt.  
De onderverdeling van het eigen aanbod digitale 
vaardigheden volgens het model digitale  
geletterdheid kan daarbij behulpzaam zijn. 
Zo wordt ook beter zichtbaar wat nog de witte 
vlekken in het aanbod zijn. Bepaal vervolgens 
wat voor je bibliotheek een passende verdeling 
over de vier categorieën is, waar je naar toe 
wil werken. 

Toelichting
Digitale vaardigheden zijn onder te verdelen in vier 
categorieën: ICT-basisvaardigheden, Informatie-
vaardigheden, Mediawijsheid en Computational 
Thinking (zoals eerder genoemd ligt in deze hand-
reiking de focus niet op deze laatste vaardigheid). 
Binnen het huidige aanbod bij bibliotheken zien we 
vooral aanbod rondom de ICT-basisvaardigheden. 

Op gebied van Informatievaardigheden en Media-
wijsheid bieden Limburgse bibliotheken nauwelijks 
een programma aan. Tegelijkertijd signaleren we 
dat vijf miljoen Nederlanders niet mediawijs zijn 
en moeite hebben om bewust, kritisch en actief  
om te gaan met digitale media. De opmars van alle 
media is relatief snel gegaan. Hierdoor zijn mensen 
nog aan het ontdekken wat er allemaal mogelijk is. 
Vooral jongeren zijn veelal actief bezig met media. 
Maar hoe informeer je jongeren over het gebruik 

van media als je het als ouder zelf ook lastig vindt 
om bewust, kritisch en actief bezig te zijn met 
digitale media.  

Het is dus belangrijk dat er aanbod is binnen  
álle categorieën. Dit is essentieel voor een goed 
functionerende digitale samenleving en nodig  
om de burgerparticipatie te versterken.  

2. Neem in het aanbod van de  
bibliotheek de landelijk gecertificeerde 
cursussen op
Door het aanbieden van de landelijk gecer-
tificeerde Klik & Tik en Digisterker cursussen 
hebben bibliotheken een professioneel en 
kwalitatief goed aanbod. Zorg dat beide 
trainingen in het aanbod worden opgenomen. 
Neem contact op met bibliotheken in de buurt 
die dit pakket aanbieden. Wellicht kan er een 
samenwerking ontstaan, of kan er door die 
inzichten zelf met een cursus Klik & Tik en/ 
of Digisterker gestart worden. 

Toelichting
Digitaalvaardig worden begint bij de basis. Klik & Tik 
en/of Digisterker dragen hieraan bij. Wij constateren 
dat het aantal Limburgse bibliotheken dat Klik & Tik 
en Digisterker aanbiedt (gemiddeld 75%) nog wel 
achterblijft bij de landelijke cijfers (gemiddeld 93%).  

3. Zorg voor samenhang in het  
digivaardigheidsaanbod
Naast cursussen en trainingen organiseert een 
bibliotheek vaak andere activiteiten zoals 
informatie-avonden, inloopspreekuren en 
tabletcafés. Werk toe naar een totaal samen-
hangend digivaardigheidsprogramma, zodat 

10. Aanbevelingen 
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de activiteiten elkaar kunnen versterken.

Toelichting
Er worden door bibliotheken allerlei activiteiten 
rondom digivaardigheid georganiseerd.

Cursussen/trainingen, informatieavonden rondom 
digitale veiligheid, gebruik van sociale media, 
praktische dienstverlening als tabletcafés en  
computerinloopspreekuren. 

Al deze activiteiten kunnen elkaar versterken.  
Voor deelnemers aan een Klik & Tik cursus is het 
fijn als ze bij de bibliotheek later ook terecht kunnen 
bij een computer- of iPad-spreekuur. En een avond 
over veilig gebruik van sociale media kan bijvoorbeeld 
gevolgd worden door uitleg over het Datadetox- 
programma; een 8-daagse ‘kuur’ waarmee als je 
gebruiker zelf aan de slag gaat om meer controle  
te krijgen over je digitale persoonlijkheid.

4. Bepaal doelgroepen en passend aanbod
Breng in kaart welke doelgroep de bibliotheek  
nu bereikt met het huidige aanbod. Is dit de 
doelgroep die de bibliotheek wil bereiken? 
Bepaal de doelgroepen en stem het aanbod 
daarop af. Zorg dat de vorm en de inhoud 
aansluiten bij het dagelijkse leven en interesses 
van de mensen voor wie dit aanbod bedoeld is.   

Toelichting
In 2018 is in opdracht van de KB en Probiblio/
Taalnetwerk een onderzoek22 uitgevoerd naar de 
ervaringen en opbrengsten van Taalcafés en cursussen  
digitale vaardigheden. Daaruit blijkt dat de deelnemers  
in hun steekproef vooral vrouwen van gemiddeld 
63 jaar waren. De voornaamste reden voor het volgen 
van de cursus is het zelfredzamer worden en het 
verbeteren van de digitale vaardigheden. Met name 
voor internetbankieren, e-mailen, het doen van de 
administratie en de digitale overheid.  

Wat kan ik doen om een bredere doelgroep te bereiken:
• Neem in de afweging van de planning van de 

cursus mee of en hoe deelnemers met een baan 
deze kunnen bezoeken. Plan cursussen (ook) 
’s avonds of in het weekend in. Zorg voor een 
parallel aanbod voor eventuele kinderen van 
deelnemers om ook die drempel om aan de cursus 
deel te nemen weg te nemen.  

• Stel indicatoren vast en zet een handzaam, 
eventueel landelijk, screeningsinstrument in om 
de geschiktheid van de cursus voor een potentiële 
deelnemer te bepalen. Er is geen algemeen erkende 
methode voor, verschillende bibliotheken doen 
dit al wel.

• Zet meer in op het aangaan van samenwerkingen 
met sociale partners voor het werven van deelnemers.

• Neem het verbeteren van zelfredzaamheid expliciet 
op in berichtgeving rond (werving voor) de cursus, 
bijvoorbeeld door te vermelden dat men in de 
cursus leert om écht zélf beter met de computer 
om te gaan. Vermeld daarnaast ook ontmoeting 
en de gezellige sfeer.  

• Bied de mogelijkheid om tijdens de cursus met 
de eigen laptop te werken zodat de stap van de 
cursus naar de eigen praktijk verkleind wordt.  

• Zorg voor een vervolg op de cursus waarin de 
deelnemers de vertaalslag kunnen maken van het  
fictieve programma naar de ‘echte’ digitale wereld.  

• Geef deelnemers handvatten waarmee zij het 
geleerde ook in hun eigen dagelijkse praktijk 
kunnen inzetten. 

• Sluit aan bij datgene wat in het leven van de 
deelnemer speelt of wat hij/zij interessant vindt. 

• Stem je taalgebruik af op de doelgroep.

5. Vorm coalities
Het versterken van digivaardigheid doe je niet 
alleen. Het vormen van coalities en aangaan 
van samenwerkingen (bibliotheken, maat-
schappelijke organisaties zoals SeniorWeb, 
werkgevers) zoals dat nu al succesvol gebeurt 
bij laaggeletterdheid, is een bewezen manier 
om de achterstand te bestrijden. 

Toelichting
We zagen eerder al meerdere voorbeelden van 
bestaande samenwerking in digivaardigheids-
cursussen van Limburgse bibliotheken met o.a. 
SeniorWeb en de bank. 

Een concrete eerste stap in het opzetten van nieuwe 
samenwerkingen is het samen met de beoogde partners  
in kaart brengen van bestaande initiatieven. Lokaal 
en regionaal. Leg deze vast in de sociaal-educatieve 
kaart via G!DS. www.hetinformatiepunt.nl.

22 https://www.panteia.nl/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=4D8B1976-0C0B-42EC-9998EFBAACC26AB1 23
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6. Zorg voor goede inbedding in de  
eigen organisatie
Het digivaardigheidsprogramma staat niet op 
zich, maar is een integraal onderdeel van de 
dienstverlening van de bibliotheek. Belangrijk 
is dat de verantwoordelijkheid intern duidelijk 
is belegd. En dat de medewerkers goed op de 
hoogte zijn en het aanbod snel weten te vinden. 
Een concreet voorbeeld is de medewerker 
van een IDO in de bibliotheek, die samen met 
een burger in de informatiepuntwebsite bekijkt 
waar en wanneer er een Klik & Tik cursus is, 
en hem/haar zo direct verder helpt.

Toelichting
Denk voor een goede inbedding in de organisatie 
aan de volgende punten:
• Beleg de verantwoordelijkheid voor het digi-

vaardigheidsprogramma binnen de organisatie. 
Het gaat in de uitvoering om inhoudelijke, 
technische en organisatorische werkzaamheden 
waarbij vaak meerdere medewerkers betrokken 
zijn. Dit vraagt om aansturing vanuit één punt.  

• Zorg intern voor goede afstemming tussen alle 
betrokkenen.

• Zorg dat de medewerkers in staat zijn om de vragen 
van de klant te vertalen naar de dienstverlening. 

• Zorg dat medewerkers weten waar ze de informatie 
kunnen vinden.

7. Onderzoek hoe de informatie- 
verstrekking kan worden verbeterd
Tijdens de inventarisatie kwam naar voren 
dat niet op alle communicatiekanalen van  
de bibliotheek dezelfde informatie terug te  
vinden is. Een belangrijke oorzaak daarvan is 
dat dezelfde informatie op meerdere plaatsen  
bijgehouden moet worden. Een goede en 
eenduidige vindbaarheid van het aanbod voor 
zowel de medewerkers van de bibliotheek als 
de doelgroepen en doorverwijzers is een 
randvoorwaarde om met het aanbod de  
gebruikers te bereiken.

Toelichting 
Denk bij het onderzoek naar de verbeterpunten 
in de communicatie aan de volgende punten:
• Breng in kaart via welke kanalen (websites, sociale 

media, nieuwsbrief) het digivaardigheidsaanbod 
wordt getoond en in welk systeem de gegevens 
moeten worden bijgehouden.

• Ga na of en hoe het aantal systemen om de ge-
gevens bij te houden kan worden teruggebracht. 

• Houd het aanbod in alle kanalen waarmee 
gecommuniceerd wordt up to date. 

• Maak een intern (Excel) bestand en houd  
bij via welke kanalen dit gecommuniceerd is. 
Hierdoor is in een oogopslag te zien waar  
welke informatie staat. 

• Bepaal per doelgroep en activiteit wat het beste 
communicatiekanaal is.

• Maak gebruik van de communicatiekanalen van 
organisaties en samenwerkingspartners waar 
de doelgroep zich bevindt.

8. Stimuleer het gebruik van het aanbod 
Online Cursussen in 2021
Stimuleer onder de leden van de bibliotheek 
het gebruik van het aanbod Online Cursussen, 
dat vanaf 2021 via de KB beschikbaar komt, 
en biedt activiteiten en programmering aan 
om het leren te ondersteunen.  

Toelichting 
In januari 2021 start de KB met de pilot Online 
Cursussen waarbij alle bibliotheekleden een jaar 
lang gratis gebruik kunnen maken van zo’n 160 
cursussen van de aanbieders Good Habitz en 
Soofos. Hiermee kunnen burgers in het kader van 
een Leven Lang Ontwikkelen kennis vergaren en 
werken aan het versterken van hun competenties, 
waaronder de digitale vaardigheden. Dit geeft de 
bibliotheken de mogelijkheid om, gekoppeld aan 
de online cursussen, activiteiten/programmering 
aan te bieden om het leren te ondersteunen en hun 
eigen rol hierin te versterken. Hiermee kunnen we 
blended learning echt een impuls geven.
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11. Aanvullende  
 informatie

Voor meer informatie over het dienstenaanbod 
digitale vaardigheden en ontwikkelingen op 
dit gebied verwijzen wij je graag naar de  
volgende mogelijkheden: 
• Tijdens de Stamtafels, die Cubiss organiseert met 

de Limburgse bibliotheken, worden met vakgenoten 
van bibliotheken en externen ervaringen gedeeld,  
nieuwe ontwikkelingen verkend en kennis en 
inspiratie opgedaan. Thema’s en vragen rond 
21e-eeuwse vaardigheden komen aan de orde 
bij met name de Stamtafels digitalisering, 
digitale inclusie en digitale veiligheid. Raadpleeg 
de Cubiss-agenda voor de huidige en komende 
bijeenkomsten.

• Een overzicht van landelijke programma’s 
digitaal Onderwijs voor Volwassenen vind je op 
Bnetwerk: https://www.bibliotheekenbasisvaar-
digheden.nl/aanbod/digitaal.html  

• De landelijke KB-website https://www.hetinfor-
matiepunt.nl/ biedt een overzicht van het actuele 
aanbod digitale vaardigheden van bibliotheken 
en lokale samenwerkingspartners op gebied 
van basisvaardigheden. Desgewenst kan een 
bibliotheek een lokale variant van de website 
afnemen. De aanbodinformatie wordt door 
de bibliotheken zelf ingevoerd in G!DS. Meer 
informatie over deze sociaal-educatieve kaart 
vind je op https://www.bibliotheeknetwerk.nl/
basisvaardigheden-volwassenen/sociaal-educa-
tieve-kaart-hetinformatiepuntnl 

• In het verlengde van het aanbieden van  
digivaardigheidscursussen worden in 2020 en 
2021 in veel bibliotheken de Informatiepunten 
Digitale Overheid (IDO) gerealiseerd. In deze 
samenwerking met KB en 8 publieke dienst-
verleners helpen de openbare bibliotheken de 
burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale 
overheid. Alle informatie over dit landelijk 
Programma Digitale Inclusie en de IDO’s vind je 
op Bnetwerk: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/
basisvaardigheden-volwassenen/digitale-inclusie 

• Van de publicaties over digitale vaardigheden en 
onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken 
op dit gebied vermelden we hier de publicaties 
die wij bij deze inventarisatie hebben gebruikt:  
o Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: 

een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en  
opbrengsten. Een onderzoek uit 2018 uitgevoerd 
door Panteia onderzoeksbureau in opdracht 
van de KB en Probiblio/Taalnetwerk BZOH.

o Een artikel van Bibliotheekinzicht uit november 
2019 over de bibliotheek en digitale vaardig-
heden met veel feitelijke gegevens over de 
digitale geletterdheid in Nederland en de 
verschillen voor wat betreft opleiding en 
de grote verschillen tussen leeftijden en 
opleidingsniveaus https://www.bibliotheekin-
zicht.nl/maatschappelijke-functies/de-biblio-
theek-en-digitale-vaardigheden.

o Strategische verkenning, Digitale Samenleving 
Limburg, in opdracht van Provincie Limburg, 
Maastricht, februari 2019.

o De websites van POI’s en bibliotheekwebsites 
(binnen de eigen provincie en daarbuiten) 
om ideeën op te doen voor aanvulling op het 
eigen aanbod en nieuwe samenwerkingen aan 
te gaan in de dienstverlening aan het publiek 
op gebied van digitale vaardigheden. 

o Landelijke bijeenkomsten en kennisdagen 
zoals de landelijke dag basisvaardigheden 
van de KB, bijeenkomsten over de IDO’s en 
Digitale Inclusie.
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De Manifestgroep
De Manifestgroep is een samenwerkings- 
verband van vijftien publieke dienstverleners. 
Leden van de Manifestgroep zijn: Belastingdienst,  
CAK, CBR, CBS, CIZ, CJIB, Dienst Justis, DUO, 
IND, Kadaster, Kamer van Koophandel, RDW, 
RVO.nl, SVB en UWV.

Informatiepunt Digitale Overheid
De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 
zijn er voor mensen die moeite hebben met 
digitale dienstverlening en vragen hebben 
over het zaken doen met de overheid. De 
Informatiepunten worden ondergebracht  
in de bibliotheken.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een 
initiatief van de Manifestgroep, het samen-
werkingsverband van publieke dienstverleners. 

Digitale Inclusie
Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het 
moeilijk om te werken met digitale apparaten, 
zoals een computer, smartphone of tablet. 
1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit 
internet gebruikt. Ook op het werk zorgt  
digitalisering vaak voor problemen. Soms 
zorgt het ervoor dat mensen hun werk niet 
goed kunnen doen.23 

Er zijn twee plannen gemaakt: de ‘Nederlandse  
Digitaliseringsstrategie’ en de ‘Agenda Digitale 
Overheid: NL DIGIbeter’. Een belangrijk doel 
van deze plannen is: iedereen kan meedoen 
in de (digitale) samenleving. Dit noemen we 
‘digitale inclusie’.

21e-eeuwse vaardigheden
De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze 
technische ontwikkelingen zijn er andere, 
nieuwe vaardigheden nodig om succesvol 
deel te kunnen nemen aan de maatschappij 
van de toekomst. Er ontstaan nieuwe functies 
op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere  
of nieuwe competenties, de zogenaamde 
21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden 
zijn: creatief denken, probleem oplossen, 
Computational Thinking, informatievaardig-
heden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 
communiceren, samenwerken, sociale & 
culturele vaardigheden, zelfregulering en 
kritisch denken.

ICT-basisvaardigheden
ICT-basisvaardigheden heb je nodig om  
je computer, tablet of smartphone en  
programma’s te kunnen gebruiken.  

Informatievaardigheden
Informatievaardigheden zijn vaardigheden 
die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen 
en verwerken van informatie op internet.  

Mediawijsheid
Mediawijsheid is het bewust, kritisch en 
actief inzetten van alle beschikbare media, 
digitaal én analoog.  

Computational Thinking
Het zelf kunnen aansturen van computers 
en computergestuurde apparaten, zodat  
een computer kan helpen bij het vinden  
van oplossingen. 

12. Woordenlijst 
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Het Informatiepunt
De website ‘Het Informatiepunt’ is ontwikkeld 
in opdracht van de KB in samenwerking met 
de openbare bibliotheken en Stichting SPN.

Deze landelijke website toont de activiteiten  
op het gebied van basisvaardigheden van  
bibliotheken in Nederland. Deze website 
brengt het aanbod van alle deelnemende 
bibliotheken samen.

23 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/archief/toegankelijkheid/kamerbrief-digitale-inclu-

sie/#:~:text=Rond%20de%202%2C5%20miljoen,werk%20niet%20goed%20kunnen%20doen.
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Bijlage 

Cursusaanbod bibliotheken Limburg

Aanbod digitale vaardigheden
Dit is het aanbod dat Cubiss via de websites 
van de Limburgse bibliotheken inventariseerde, 
medio juni 2020. Het IDO, de belasting- en 
juridische spreek uren zijn in deze inventarisatie 

niet meegenomen. De tabel maakt inzichtelijk 
in welke categorie het huidige aanbod van de 
Limburgse bibliotheken valt. 

ICT-basis- 
vaardigheden

Informatie- 
vaardigheden

Mediawijsheid Computational  
Thinking

Klik & Tik

Digisterker/
Doe mee met DigiD

Digitaal spreekuur/
digicafé/tabletcafé

Muistrainingen

Knoppenwinkel

Mediawijsheid

Typecursus

Internetbankieren

Techlab

Websites bouwen/
Wordpress

Digitaal solliciteren

Bibliocenter BiblioNu BiblioPlus Bibliorura Brunssum
Gulpen- 
Wittem Kerkrade

Landgraaf 
Onder-

banken/ 
Burgerhoes 
Landgraaf

Maas  
& Peel Meerssen Nuth Venlo

Centre 
Céramique 
Maastricht

De  
Domijnen

Heuvelland 
Bibliotheken Heerlen

iPad

iPhone

Android

Tablet

Windows 10

Filmbewerking

Fotopresentatie

Adressenbestand

Basis Excel

Basis PowerPoint

Basis Word

Excel

Fotobewerking

Fotoboek met Albelli

Google

Google maps

Werken met WeTransfer

Veilig en vertrouwd online

Whatsapp


