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Inleiding
Inspiratie voor projecten bij bibliotheken
Mediawijsheid is belangrijk voor mensen omdat het een voorwaarde is om mee te kunnen
doen in de maatschappij. De definitie van mediawijsheid is ‘de verzameling competenties
die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving’.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij het mediawijs maken van burgers en veel
bibliotheken hebben mediawijsheid ook als speerpunt opgenomen in de organisatie. In
deze brochure staan vier succesvolle initiatieven op het vlak van mediawijsheid die andere
bibliotheken kunnen inspireren om ook te starten met dergelijke projecten. Van het
opdoen van digitale vaardigheden voor volwassenen, de strategische inzet van nieuwe
media voor Ondernemers tot specialistische ondersteuning op het gebied van informatievaardigheden voor het primair onderwijs en het creëren van bewustzijn over de rol van
media op kinderen.
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Twee doelgroepen: jeugd en volwassenen
Bij mediawijsheid wordt vaak gedacht aan dienstverlening aan jeugd en jongeren. Het is
echter van belang dat álle burgers mediawijs zijn, dus ook volwassenen. Bovendien is er
voor die verschillende doelgroepen ook een andere aanpak nodig. Zo ligt de inhoudelijke
focus van het SIOB voor de doelgroep jeugd en jongeren met name op het aanleren van
informatievaardigheden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen over het algemeen
wel goed zijn in het bedienen van apparaten maar vaak slecht zijn in het zoeken, selecteren,
beoordelen en verwerken van informatie. Bij de verschillende volwassen doelgroepen is
een bredere insteek nodig omdat deze groep niet altijd goed met computers en internet
kan omgaan, het ontbreekt hen zowel aan informatievaardigheden als aan ‘knoppenkennis’.
Bij deze doelgroepen ligt de nadruk om die reden meer op het bijspijkeren van de benodigde
digitale vaardigheden, die ook onderdeel zijn van mediawijsheid.
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Aanpak benadering doelgroep volwassenen
Bij de verschillende volwassen doelgroepen kiest het SIOB daarom voor een aanpak waarbij
de focus vooral ligt op opdoen van digitale vaardigheden. Dit probleem wordt urgenter
omdat steeds meer dienstverlening digitaal verloopt. Nederland telt zo’n 1,6 miljoen
digibeten die op deze manier buiten de boot dreigen te vallen. Bibliotheken zetten hierbij
voornamelijk in op het informele leren. Zo werden laagdrempelige cursussen, workshops
of open inloop spreekuren goed ontvangen. Ook samenwerking met loketorganisaties zoals
het UWV blijkt succesvol. Deze organisatie verwijst mensen die onvoldoende digivaardig
zijn door naar de bibliotheek om daar hun digitale vaardigheden bij te spijkeren. Het SIOB
werkt op deze manier toe naar een breed dienstverleningsconcept voor verschillende
(volwassen) doelgroepen op verschillende niveaus.
Aanpak benadering doelgroep jeugd
Het SIOB benadert de doelgroep jeugd via het onderwijs, en dan met name via het grootschalige, landelijke project de Bibliotheek op school. Dit biedt de school gerichte ondersteuning op het gebied van lezen en informatievaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen
goede informatievaardigheden opdoen zodat zij op de langere termijn als volwassene
volledig, volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de informatiemaatschappij. Via de
Bibliotheek op school kunnen bibliotheken zich profileren als structurele samenwerkingspartner van het onderwijs op het gebied van leesbevordering én informatievaardigheden.
De bibliotheek is een voor de hand liggende partner omdat het aanleren van informatievaardigheden altijd al de kerntaak is geweest. Tenslotte waren bibliotheken al vóór het
internettijdperk de toegangspoort tot betrouwbare en pluriforme informatie en ondersteunden zij burgers hierin.
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Voorbeeldproject volwassenen
Klik&Tik in bibliotheek Oss

Klik&Tik in bibliotheek Oss
Elke week verzorgt de bibliotheek Oss Klik&Tik cursussen voor mensen die onvoldoende
digivaardig zijn.‘Klik&Tik, het internet op’ is een online oefenprogramma voor het gebruik
van internet en het zoeken en vinden van informatie. In korte video’s wordt instructie
gegeven waarna de cursisten direct aan de slag kunnen. Basisvaardigheden zoals websites
bekijken, e-mailen en downloaden komen aan de orde. Het programma is geschikt voor
zelfstandig gebruik door volwassenen met een lage taalvaardigheid.
De deelnemers aan deze cursussen in Oss komen vooral via de afdeling Werk en Inkomen
van de gemeente Oss en het UWV. Het concept is zo succesvol dat er zelfs wachtlijsten zijn
ontstaan! Inmiddels heeft de gemeente Oss extra middelen vrijgemaakt zodat de bibliotheek elke week een derde bijeenkomst kan organiseren. De cursussen zijn ontstaan uit
een cross-sectoraal samenwerkingsverband. De bibliotheek werkt samen met de afdeling
Werk en Inkomen van de Gemeente, het UWV, het ROC de Leijgraaf en de regionale
vrijwilligersorganisatie.
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Waarom Klik&Tik lokaal implementeren?
Bij Klik&Tik is samenwerking met de gemeente en het UWV een grote succesfactor. Als
bibliotheek kun je op deze manier ook je meerwaarde laten zien aan de gemeente op het
gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt. Zo draagt de bibliotheek op lokaal niveau bij
aan een beter economisch klimaat.
Meer weten?
•	Klik&Tik is een programma van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Het programma is
te vinden in de rubriek Internet van de oefenportal: www.oefenen.nl.
•	De landelijke rapportage van de monitorresultaten van Klik & Tik is te bekijken op de
website van het SIOB:
www.siob.nl/media/documents/Rapportage-Klik-Tik-monitor-2012-2013_def-3.pdf

Nut van monitorinstrumenten
Met behulp van de monitorinstrumenten kan de bibliotheek zich meer profileren
als lokaal educatief centrum voor non-formele leertrajecten. In deze tijden
van bezuinigingen is het essentieel om te laten zien dat de bibliotheek naast
het uitlenen van boeken ook een maatschappelijke meerwaarde heeft. Het
SIOB heeft diverse monitorinstrumenten laten ontwikkelen voor de landelijke
programma’s, zoals de leesmonitor van de Bibliotheek op school en de monitor
laaggeletterdheid. En ook de Klik&Tik-monitor is in opdracht van het SIOB
ontwikkeld door onderzoeksbureau NextValue Research. Het meten van de
effecten van dergelijke programma’s draagt er aan bij dat bibliotheken op
lokaal niveau de resultaten aan de gemeente of andere subsidiënten kunnen
laten zien en daarmee hun maatschappelijke meerwaarde kunnen aantonen.

Verbeteren digitale vaardigheden en taal
Medewerkers van het UWV zijn opgeleid om werkzoekenden die zich aanmelden te screenen
op digibetisme. Als mensen digitaal onvoldoende vaardig zijn, worden zij ter plekke aangespoord zich op te geven voor een Klik&Tik cursus in de bibliotheek. Ook mensen die gebruik
maken van de WWB (Wet werk en bijstand) en die onvoldoende digivaardig zijn, worden
doorverwezen naar de bibliotheek. Verder is het ROC nauw betrokken bij Klik&Tik. Een
medewerker van het ROC woont eenmaal per maand een bijeenkomst bij. Deze medewerker
observeert de deelnemers en stelt op basis daarvan vast of de cursist een formeel vervolgtraject kan volgen bij het ROC. Dit traject gaat verder op het gebied van digitale vaardigheden en/of taal. Veel deelnemers blijken ook een taalachterstand te hebben en kunnen
dan ondersteuning krijgen via de Taaltuin van het ROC.
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Monitoring resultaten
Bibliotheek Oss monitort ook de effecten op het niveau van de eindgebruiker. Zij maken
hierbij gebruik van de Klik&Tik-monitor. De metingen worden gedaan op basis van zelf
evaluatie. De deelnemers geven zelf aan in hoeverre hun vaardigheden beter zijn geworden
en of ze meer zelfvertrouwen hebben bij het gebruiken van internet. Ook wordt duidelijk
of ze de bibliotheek zijn gaan gebruiken voor andere doeleinden en of zij tevreden zijn met
de dienstverlening in de bibliotheek. De resultaten van de monitor zijn overwegend positief.
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Voorbeeldproject volwassenen

De Bibliotheek voor Ondernemers
in Bibliotheek Maas en Peel

De Bibliotheek voor Ondernemers in Bibliotheek Maas en Peel
De Bibliotheek voor Ondernemers is een laagdrempelige formule waarbij ondernemers
geholpen worden op het gebied van mediawijsheid en ICT. Dit gebeurt via een combinatie
van lezingen, workshops, open inloop spreekuren en netwerkborrels, het aanbieden van
speciale boekencollecties en andere ondersteuning. De bibliotheek is hierbij makelaar en
brengt expertise bij elkaar waarmee zij haar maatschappelijke functie op lokaal niveau
inkleedt. Want de bibliotheek is bij uitstek de plek waar je kennis kunt opdoen en delen
en een unieke plek om anderen te ontmoeten en je netwerk uit te breiden.
De Bibliotheek voor Ondernemers wordt ondersteund door een landelijke website
www.debibliotheekvoorondernemers.nl die door de bibliotheken en de ondernemers

zelf gebruikt kan worden. Het concept is ontwikkeld door Cybersoek in Amsterdam en
wordt vanaf 2012 landelijk uitgerold onder de bibliotheken. Bibliotheek Maas en Peel is een
van de eerste bibliotheken die het concept heeft geïmplementeerd.
Nieuwe samenwerkingsverbanden voor Maas en Peel
Bibliotheek Maas en Peel zag in het project een unieke kans om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en een nieuwe doelgroep aan te boren. De ondernemer is (nog)
maar weinig bekend met de bibliotheek. Op deze manier maken zij op een doeltreffende
wijze kennis met de talloze mogelijkheden van de bibliotheek. Zo vroeg de bibliotheek
een lokaal administratiekantoor om hun expertise in te brengen. Nu kan de bibliotheek
vraaggericht ingaan op de problemen waar de ondernemers tegenaan lopen. Daarnaast
biedt Bibliotheek Maas en Peel in haar bijeenkomsten de mogelijkheid om professionals
van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de Rabobank te spreken. Verder heeft
de bibliotheek een zzp-kast,daar staan boeken voor ondernemers, een touchscreen met
speciale applicaties en is er werkruimte beschikbaar.
Starten met de Bibliotheek voor Ondernemers
Om te starten met de Bibliotheek voor Ondernemers is het van belang om te starten met
een grondige verkenning van de omgeving. Wat gebeurt er al voor ondernemers in de
regio? Zijn er bijvoorbeeld winkeliersverenigingen of activiteiten van de Kamer van Koophandel? Het is aan te raden om aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Dat is ook hoe de
Bibliotheek Maas en Peel het aanpakte. Zo kwam zij onder andere in contact met ZZP Peel
en Maas. Na inventarisatie bleek de interesse van ondernemers vooral uit te gaan naar
onderwerpen als administratie, het maken van een bedrijfsplan, het inzetten van social
media en het optimaliseren van de eigen website. Uiteraard zijn dit geen onderwerpen
waarin de bibliotheek expert is. De kracht van het programma is om samen te werken met
organisaties of personen die deze expertise wel bezitten. De bibliotheek brengt als makelaar
deze kennis bij elkaar en trekt tegelijkertijd nieuwe doelgroepen naar zich toe.
Waarom de Bibliotheek voor Ondernemers lokaal implementeren?
Bij de Bibliotheek voor Ondernemers werk je als bibliotheek samen met niet vanzelf
sprekende partners, zoals ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel. Zo
draag je als bibliotheek, net als bij Klik&Tik, bij aan een beter economisch klimaat in de
gemeente en boor je ook nieuwe doelgroepen aan. Ideaal om aan de gemeente te laten
zien dat de bibliotheek meer is dan een uitleencentrum van boeken!
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Meer weten?
•	Zie ook de website van de Bibliotheek Maas en Peel waar de Bibliotheek voor
Ondernemers een eigen plek heeft:
www.debibliotheekmaasenpeel.nl/de-bieb-voor-ondernemers
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Voorbeeldproject jeugd

Bibliotheek Rivierenland en
de Bibliotheek op school

Bibliotheek Rivierenland en de Bibliotheek op school
Met het programma de Bibliotheek op school werken bibliotheken, basisscholen en
gemeenten samen aan kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. De organisaties gaan een
strategisch meerjarig samenwerkingsverband aan waarbij ze de diensten en programma’s
van bibliotheken benutten en van de school een ideale lees- en mediaomgeving maken.
De Bibliotheek op school werkt aan verbetering van de leerling-resultaten op de onderdelen
leesvaardigheid, taalvaardigheid en informatievaardigheden. Bibliotheek Rivierenland is al
ver met het concept van de Bibliotheek op school. Er zijn tien mediacoaches in dienst die
elk meerdere scholen onder hun hoede hebben. Zij bedient elf gemeenten, 78 scholen en
maar liefst 13.423 leerlingen. Op deze manier biedt Bibliotheek Rivierenland een integraal
pakket van leesbevordering en informatievaardigheden aan.
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Structurele aanpak mediawijsheid op school
Het is gebleken dat scholen het beleid rondom mediawijsheid overwegend ad hoc invullen.
Zij gaan in op hypes of items die spelen in de media, zoals cyberpesten, of de invloed van
social media op de leerresultaten van de leerlingen. De Bibliotheek op school zorgt voor
een structurele aanpak en het opnemen van informatievaardigheden in het curriculum.
Onderdeel daarvan is ook de bewustwording en het informatievaardig maken van leerkrachten. Zij hebben te maken met leerlingen die vaak alleen internet gebruiken voor
het maken van werkstukken, verslagen en spreekbeurten. Ook voor hen is het goed om
(opnieuw) bewust te worden dat er analoge bronnen zijn die vaak van relatief betere
kwaliteit zijn dan de bronnen van internet.
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Waarom de Bibliotheek op school lokaal implementeren?
Bij de Bibliotheek op school is het van belang de dialoog aan te gaan met de school en te
laten zien dat door structurele aandacht aan informatievaardigheden het niveau van de
werkstukken, spreekbeurten en boekverslagen omhoog gaat! In plaats van incidenteel
samenwerken met het met het primair onderwijs (bijvoorbeeld alleen rondom een
bepaald project) gaat de Bibliotheek op school uit van een structurele samenwerking
waarbij de bibliotheek haar expertise inzet en de school werk uit handen neemt. Met als
resultaat: meer leesplezier en betere informatievaardigheden.
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Tools
	Bekijk de website van de Bibliotheek op school voor meer informatie:
www.debibliotheekopschool.nl
	Download de brochure ‘Slimmer Zoeken, informatievaardigheden op de
basisschool’ die is gemaakt voor leerkrachten in het primair onderwijs.
Dit is een uitgave van het SIOB in samenwerking met Mijn Kind Online en
Kennisnet (september 2013)
www.siob.nl/media/documents/brochure-slimmer-zoeken.PDF
In de Openbare Toolkit staan materialen die bibliotheken ondersteunen.
Hier is onder andere het door het SIOB ontwikkelde advies voor een door
lopende lijn informatievaardigheden te vinden. Daarmee kan de bibliotheek
samen met de school een doorlopende lijn vanaf groep 5 vormgeven.
bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/pagina/38770.toolkit-openbaar.html

Iedereen mediawijs

14

15

Iedereen mediawijs

Iedereen mediawijs

Voorbeeldproject jeugd

Beeldschermkinderen

Beeldschermkinderen
Beeldschermkinderen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid en de G4-bibliotheken (Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam).
Het doel van Beeldschermkinderen is om opvoeders van kinderen van 10 – 14 jaar bewust
te maken van de invloed van media op het leven van hun kinderen. De opvoeders krijgen
prikkelende beeldfragmenten te zien die betrekking hebben op mediawijsheid, bijvoorbeeld
over social mediagebruik, online pesten en de invloed van reclame. In de vier grote steden
werden de beelden getoond tijdens themabijeenkomsten en informatieavonden in de
bibliotheken. De pilot bleek succesvol en Beeld en Geluid heeft het SIOB benaderd om het
project verder uit te rollen in het land.
Bibliotheken partner op vlak van mediawijsheid
Nu de fragmenten in het kader van het project Beeldschermkinderen landelijk beschikbaar
zijn, heeft er een aantal verbeteringen plaatsgevonden. Zo zorgt Beeld en Geluid er voor
dat de gebruikte fragmenten toegankelijk zijn voor alle bibliotheken en ook vrij door de
bibliotheken voor verschillende doeleinden ingezet mogen worden. Dit betekent dat er ook
thema-avonden op scholen georganiseerd kunnen worden. Eerder was dat niet mogelijk
in verband met auteursrechten. De gebruikte fragmenten komen daarnaast beschikbaar op
de website van Beeld en Geluid. Verder zorgt het instituut ervoor dat er door de organiserende
bibliotheken ook actuele tv-fragmenten zijn aan te vragen. Met het organiseren van themaavonden kunnen bibliotheken hun rol als deskundig partner op het vlak van mediawijsheid
laten zien.
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Waarom Beeldschermkinderen lokaal aanbieden?
Bij Beeldschermkinderen staat bewustwording centraal en kun je als bibliotheek op een
leuke en aansprekende manier de invloed van nieuwe media op het dagelijks leven laten
zien. Dergelijke thema-avonden kunnen als teaser dienen; wellicht zien scholen na de
bijeenkomst het belang van mediawijsheid in en gaan zij in gesprek met de bibliotheek
om structureel aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dit project heeft dan ook een
sterk agenderende functie.
Meer weten?
•	De tv-fragmenten van Beeldschermkinderen zijn te vinden op de website van
Beeld en Geluid: www.beeldengeluid.nl/mediawijsheidinfragmenten
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