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Tegelijk met dit onderzoek is door NextValue Research een
meetinstrument ontwikkeld waarmee ook de effecten onder
eindgebruikers van Klik & Tik-materialen in bibliotheken in beeld zullen
worden gebracht. Samen met de bevindingen in deze rapportage ontstaat
dan een volledig beeld van het succes van het aanbod van en educatieve
dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken.

SAMENVATTING VOOR BELEID EN PRAKTIJK –
CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN BEST PRACTICE
KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN
Bibliotheken bevorderen mediawijsheid onder andere door digibeten te
ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Zij doen dit
door de ETV.nl e-learning programma’s Klik & Tik. Het internet op en Klik
& Tik. Samen op ‘t web op de bibliotheekcomputers beschikbaar te stellen
voor het publiek en hierbij eventueel educatieve dienstverlening aan te
bieden.

ONDERZOEKSVRAGEN
De onderzoeksvragen waarop dit onderzoek antwoord geeft zijn:
1. Hoe hebben bibliotheken Klik & Tik opgepakt en educatieve
dienstverlening daaromheen vorm en inhoud gegeven?
2. In hoeverre zijn de door de bibliotheken gekozen werkwijzen
succesvol?
3. Op welke wijze kan het aanbod en de organisatie van educatieve
dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken in de toekomst
worden vormgegeven en versterkt?

EVALUATIE AANBOD DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK-PROGRAMMA’S IN
BIBLIOTHEKEN

Het onderzoek in deze rapportage richt zich op de evaluatie van het
aanbod van educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen in
bibliotheken, gericht op de wijze waarop de dienstverlening rondom Klik
& Tik in bibliotheken is opgepakt, dienstverlening rondom de
programma’s is georganiseerd, en wat de motivaties en ervaringen van de
bibliotheken hierbij zijn.

AANBEVELINGEN EN BEST PRACTICE

Op basis van de conclusies van dit onderzoek geven we in deze
samenvatting ook aanbevelingen voor de wijze waarop Klik & Tikmaterialen een structurele plek kunnen krijgen binnen het landelijk
bibliotheekprogramma Mediawijsheid van het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). Daarnaast formuleren we een best practice voor de
praktijk van dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken.

Daarnaast is als verklarend kader voor de keuzes bij en ervaringen met
het aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen in
bibliotheken met dit onderzoek inzicht verkregen in beleidsachtergronden
bij het aanbod van Klik & Tik-materialen in bibliotheken en in werkwijzen,
mogelijkheden en beperkingen van bibliotheken bij de invulling van
educatie voor mediawijsheid.
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CONCLUSIES
We geven een samenvatting van de conclusies op hoofdpunten. De
volledige beschrijving van en toelichting bij de conclusies vindt u achterin
deze rapportage. Lezers die geïnteresseerd zijn in een nadere beschrijving
van de praktijk van educatie voor mediawijsheid in bibliotheken kunnen
wij de bevindingen bij de gesprekken in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7
aanbevelen.



LEREN DOOR LAAGOPGELEIDEN EN LANDELIJK BELEID
 Het aanbod van educatieve dienstverlening rondom Klik & Tikmaterialen in bibliotheken sluit aan bij de voorwaarden voor het leren
door laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen en maakt het
mogelijk laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen te bereiken en
hen op weg te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden en het
gebruik van internet.
 Met het aanbod van educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik
sluiten bibliotheken aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en
landelijk beleid op het gebied van een leven lang leren,
laaggeletterdheid en mediawijsheid voor volwassenen.

Bibliotheken hebben behoefte aan ondersteunende voorzieningen bij
de invulling van educatie voor mediawijsheid zoals een landelijk
aanbod aan basismaterialen voor educatie. De voor de bibliotheken
landelijk afgesloten licentie voor Oefenen.nl (waar de Klik & Tikmaterialen te vinden zijn) sluit daar bij aan.
Soms is voor bibliotheken onduidelijk hoe dienstverlening rondom
Klik & Tik past bij de rol van bibliotheken en de invulling van educatie.
Bibliotheekmedewerkers zijn voor wat betreft het onderwerp
mediawijsheid vooral zijn ingesteld op het overbrengen van
informatievaardigheden. Voorts vatten zij het begrip ‘educatie’
meestal niet op in de zin van ‘onderwijzen in de bibliotheek’, eerder
gaat het om activeren en op weg helpen.

BEKENDHEID EN DEELNAME AAN PROJECT KLIK & TIK VOOR BIBLIOTHEKEN
 Klik & Tik en de mogelijkheid hieromheen dienstverlening aan te
bieden is goed bekend bij bibliotheken. Deze mogelijkheid is echter
nog niet breed door bibliotheken opgepakt.
 De train-de-trainer-workshop is over het algemeen positief ervaren
door deelnemers, maar minder positief ervaren met betrekking tot
informatie over de wijze waarop ondersteunende voorzieningen
rondom Klik & Tik concreet kunnen worden opgestart en wat daar bij
komt kijken.
 Er is sprake van een divers aanbod aan dienstverlening rondom Klik &
Tik-materialen, afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden
en de mogelijkheden binnen de bibliotheekorganisatie. De
voorkomende vormen van dienstverlening zijn:
o wekelijkse of maandelijkse inloopspreekuren, begeleid
door een bibliotheekmedewerker, stagiair of vrijwilliger;

EDUCATIE VOOR MEDIAWIJSHEID IN BIBLIOTHEKEN
 Het begrip mediawijsheid is een te breed begrip voor bibliotheken om
concreet beleid en educatieve voorzieningen op te ontwikkelen. ‘Er
kan van alles onder vallen.’
 Bibliotheken ervaren veel uitdagingen bij het aanbod van educatie
voor mediawijsheid. Met name het bereiken van doelgroepen, een
keuze maken uit het grote aanbod van educatiemiddelen, en een
gebrek aan voorzieningen, zowel materieel, personeel als financieel.
2

Samenvatting voor beleid en praktijk

Van kickstart tot cursus?

o



workshops of ‘opstartbijeenkomsten’, begeleid door een
bibliotheekmedewerker;
o cursussen, begeleid door bibliotheekmedewerker(s),
stagiair(s), vrijwilliger(s), of een combinatie van deze
begeleiders;
o een combinatie van bovenstaande vormen van
dienstverlening.
Er wordt hoofdzakelijk dienstverlening rondom het programma Het
internet op aangeboden door de bibliotheken.

clientèle, anderstaligen), men is bang dat de doelgroep laaggeletterde
en laagopgeleide volwassenen onvoldoende bereikt zal worden en de
tijdsinvestering in relatie tot de opbrengst te groot is, de omgeving
(gemeenten, scholen) stelt andere prioriteiten, of er is sprake van
negatieve ervaringen met eerder aanbod van dienstverlening rondom
Klik & Tik (te lage opkomst in verhouding tot de benodigde
inspanning).
KEUZE VOOR DE VORM VAN DE DIENSTVERLENING
 De wijze waarop bibliotheken wel invulling geven aan educatieve
dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen hangt vaak af van de
beschikbare capaciteit, de verwachte inspanning en het aantal
deelnemers dat men met de dienstverlening verwacht te kunnen
bedienen.
 Inloopspreekuren en workshops zijn vooral bedoeld om mensen een
‘kickstart’ te geven bij het werken met de Klik & Tik-materialen. Vaak
komt men dan niet verder dan het registreren en leren inloggen.
 Bibliotheken zien samenwerking met het UWV en digistagiairs als een
goede manier voor het bereiken van (nieuwe) doelgroepen. Ook
wordt de combinatie ‘jong leert oud’ als bijzonder en positief ervaren.
 Wanneer bewust niet wordt gekozen voor samenwerking met het
UWV en digistagiairs is dat omdat men verwacht dat het een grote
inspanning vereist om deze samenwerking goed op gang te brengen
en in stand te houden. Men verkiest dan ook de deskundigheid van
het eigen personeel boven die van de digistagiairs.
 Samenwerking met andere externe organisaties
(vrijwilligersorganisaties) komt veel minder voor bij het aanbod van
Klik & Tik. Wanneer hier wel voor gekozen wordt is dat omwille van
de kennis van de veronderstelde doelgroep bij de externe organisatie.

WEL OF GEEN AANBOD DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK
 Het aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen in
bibliotheken is zeker niet vanzelfsprekend. Bibliotheken houden bij
het al dan niet aanbieden van dienstverlening rondom Klik & Tik sterk
rekening met het aanbod van andere educatieve aanbieders in de
omgeving, wensen en speerpunten van de gemeente, ervaringen met
het bereiken van de doelgroep, en de capaciteit van de eigen
organisatie, zowel op het gebied van kennis als personele bezetting.
 De belangrijkste redenen om educatieve dienstverlening rondom Klik
& Tik-materialen aan te bieden zijn het idee dat Klik & Tik-materialen
kant-en-klaar zijn, hiermee gemakkelijk workshops en cursussen
kunnen worden gegeven, en de mogelijkheid om met de materialen
een andere doelgroep te bereiken dan die normaal in de bibliotheken
komt.
 Redenen om geen educatief aanbod aan te bieden zijn divers: te
weinig capaciteit (menskracht) om het aanbod op te zetten, er wordt
al met een soortgelijk programma gewerkt (in de bibliotheek of de
omgeving), men vindt het niveau van de oefeningen niet helemaal
passend bij de doelgroep die men verwacht te bereiken (bestaande
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ERVARINGEN MET HET AANBOD
 Over het algemeen zijn bibliotheken, wanneer zij eenmaal een bij hen
passende vorm hebben gevonden, positief over het aanbieden van
educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik. Wel wordt het
begeleiden soms als intensief ervaren en is er behoefte aan
aanvullende materialen.
 De Klik & Tik-materialen zijn voor de deelnemers aansprekend en
laagdrempelig en het lukt over het algemeen goed om de deelnemers
bij het oefenen met de materialen te begeleiden. Begeleiders hoeven
hiervoor het materiaal meestal alleen maar een keer zelf te
doorlopen.
 Bibliotheekmedewerkers en begeleiders zijn, mits de programma’s
voldoende aansluiten bij het niveau van de deelnemers, ook positief
over de resultaten bij de eindgebruikers. Zij constateren minder
computerangst, meer zelfvertrouwen en in verschillende mate meer
vaardigheden bij de deelnemers aan het educatieve aanbod rond de
materialen.
 Soms wordt de begeleiding van de deelnemers als intensief ervaren.
Vooral de eerste bijeenkomst als de deelnemers zich op Oefenen.nl
moeten registreren en wanneer deelnemers een zeer laag taalniveau
of geen muis- en toetsenbordervaring hebben. Dan blijft soms bijna
tot en met de laatste bijeenkomst één-op-één begeleiding nodig.
 Bibliotheken geven aan behoefte te hebben aan een introductie bij
het Klik & Tik-materiaal die geschikt is voor plenair gebruik en
aanvullende materialen waarbij deelnemers met het echte internet
kunnen oefenen. Daarnaast bieden sommige bibliotheken zelf een
certificaat aan als de deelnemers de oefeningen goed hebben
afgerond.

Of mensen na een inloopspreekuur of workshop thuis verder oefenen
is niet bekend bij de begeleiders. Van mensen die meedoen aan een
cursus rondom de Klik & Tik-materialen is wel bekend dat zij ook thuis
met de materialen oefenen. Soms wordt dan ook met ‘het andere
programma’ geoefend.

OPKOMST
 De opkomst bij de dienstverlening valt soms tegen, soms komen
alleen senioren op het aanbod af, soms worden bijeenkomsten
vanwege de lage opkomst afgelast. Soms heeft een
bibliotheekorganisatie cursusaanbod met meer dan 150 deelnemers
per jaar. Inloopspreekuren worden over het algemeen sporadisch
bezocht. Zelfstandig gebruik van de materialen in de bibliotheek komt
volgens de bibliotheken zelden voor.
 Samenwerken met toeleidende organisaties die contact hebben met
de doelgroepen is het meest succesvol qua aantallen deelnemers en
het bereiken van nieuwe doelgroepen.
 Op basis van de gebruikersstatistieken van 2011 constateren we dat
minstens 1032 bezoekers Klik & Tik in de bibliotheek bezochten. De
exacte omvang van het aantal bezoekers is niet duidelijk.
 Soms hebben bibliotheken negatieve ervaringen met samenwerking
met het UWV en digistagiairs maar in potentie is dit de meest
succesvolle aanpak. Voorwaarde voor succes zijn een actieve
projectleider en goede afspraken.
TOEKOMSTIG AANBOD VAN DIENSTVERLENING
 Continuering van het huidige aanbod van educatieve dienstverlening
rondom de Klik & Tik-materialen door deelnemende bibliotheken
gebeurt als het materiaal gratis beschikbaar is, sprake is van
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voldoende vraag naar het aanbod, en er voldoende middelen zijn
(ruimte blijft in de personele bezetting).
Deelname door bibliotheken die nu niet meedoen gebeurt als meer
zicht is op het rendement en de opkomst/het bereiken van de
doelgroep, en meer duidelijk is over de rol van de bibliotheek bij
educatie voor mediawijsheid.

AANBEVELINGEN
We geven de aanbevelingen voor de structurele inbedding van Klik & Tikmaterialen in het landelijk aanbod voor mediawijsheid van het SIOB. Deze
aanbevelingen richten zich dan ook in eerste instantie op het SIOB. Het
SIOB kan er echter voor kiezen sommige aanbevelingen bij de Vereniging
Openbare Bibliotheken (VOB), Provinciale Service Organisaties (PSO’s),
samenwerkingspartners of bibliotheken neer te leggen.

SUCCESFACTOREN
 Succesfactoren bij het aanbod van educatieve dienstverlening
rondom Klik & Tik in bibliotheken zijn een goede voorbereiding,
samenwerking, het maken en continueren van goede afspraken met
samenwerkingspartners, een actieve toeleiding en gunstige
leeromstandigheden voor laagopgeleiden.
 Factoren die deelname van bibliotheken aan het project Klik & Tik
belemmeren zijn onduidelijkheid omtrent rendement bij verschillende
aanpakken, omtrent de doelgroep van Klik & Tik, omtrent de kosten
voor het gebruik van de Klik & Tik-materialen in de toekomst en
negatieve verhalen van andere bibliotheken.
 Voor een positieve beleving van en opbrengsten bij de deelnemers
aan educatie rondom Klik & Tik-materialen is onder andere van
belang dat leeractiviteiten aantrekkelijk, leuk en activerend zijn,
sprake is van een veilige leeromgeving met positieve feedback en
leerstof is ingebed in herkenbare contexten en direct is toe te passen
in het dagelijks leven.

AANBEVELINGEN BIJ DE VERDERE UITROL DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN
BIBLIOTHEKEN
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Maak duidelijk naar bibliotheken voor wie het leren van internet
basisvaardigheden belangrijk is en waarom / probeer te voorkomen
dat zij zich neerleggen bij gebruik van de dienstverlening door alleen
senioren.
Maak duidelijk hoe bibliotheken andere doelgroepen dan senioren
kunnen bereiken:
o trek samenwerking breder dan met alleen het UWV:
 andere loketorganisaties;
 andere educatieve en welzijnsinstellingen die contact
hebben met de doelgroepen van Klik & Tik.
Maak duidelijk naar de bibliotheken wat zij kunnen verwachten met
betrekking tot het rendement van verschillende aanpakken, mits goed
opgezet:
o de benodigde tijdsinvestering bij verschillende aanpakken;
o benadruk de mogelijke effectiviteit van vrijwilligers:
 digistagiairs;
 andere vrijwilligers.
o de mogelijke opbrengsten bij de verschillende aanpakken:
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 te verwachten aantallen deelnemers;
 te verwachten leereffecten.
Maak beter duidelijk naar bibliotheken wat zij concreet moeten doen
om de dienstverlening rondom Klik & Tik te laten slagen:
o biedt een uitgebreidere checklist voor afspraken die met
samenwerkingspartners gemaakt moeten worden, over:
 terugkerende verantwoordelijkheden;
 de frequentie van contact tussen de
samenwerkingspartners;
 terugkoppelingsmomenten;
 voorbereiding/selectie van vrijwilligers .
Geef in de train-de-trainer-workshop meer aandacht aan de
verschillende manieren waarop dienstverlening rondom Klik & Tik kan
worden aangeboden, welke inspanningen daarvoor nodig zijn, en
welke opbrengsten daarbij verwacht kunnen worden. Maak duidelijk
dat bibliotheken hier op basis van de eigen praktijksituatie een keuze
in kunnen maken.
Bied naast de train-de-trainer-workshop eventueel een train-deprojectleider-workshop voor het management / medewerkers die de
dienstverlening organisatorisch op gaan zetten aan, met betrekking
tot bovenstaande punten.
Bied een platform waar bibliotheken die meedoen met het aanbod
Klik & Tik ervaringen kunnen delen.
De Klik & Tik-materialen zijn vanaf 2012 landelijk gefinancierd via een
door Stichting Bibliotheek.nl met Stichting Expertisecentrum ETV.nl
afgesloten licentie. Laat het gebruik van de op deze wijze
gefinancierde Klik & Tik-materialen door bibliotheken zo mogelijk niet
anoniem zijn:

o

o

Laat bibliotheken kenbaar maken wanneer en hoe zij de
landelijk gefinancierde Klik & Tik-materialen gebruiken en met
welk doel:
 aantallen;
 doelgroepen;
 leerdoel.
Laat bibliotheken kenbaar maken welke resultaten zij boeken
met de inzet van de materialen.

AANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN EDUCATIE VOOR MEDIAWIJSHEID IN
BIBLIOTHEKEN
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Maak beter duidelijk naar bibliotheken wat wordt bedoeld met het
begrip mediawijsheid:
o welke concrete doelgroepen;
o welke concrete vaardigheden.
Maak beter duidelijk naar gemeenten wat de taakstelling van de
bibliotheken is met betrekking tot mediawijsheid:
o welke onderwerpen;
o welke doelgroepen;
o welk doel.
Maak duidelijk naar gemeenten wat de bibliotheek kan betekenen
voor de lokale voorziening van educatief aanbod naast andere
voorzieningen.
Faciliteer met een duidelijk beleidskader voor educatie in
bibliotheken:
o educatie met welk doel;
o educatie in welke vorm(en).
Faciliteer met een landelijk aanbod aan materialen voor educatie:
o oefenmaterialen;
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o promotiematerialen;
o handreiking didactische vaardigheden voor begeleiders.
Geef bibliotheken wel steeds ruimte om kaders en materialen een
eigen kleur te geven.
Bied bibliotheken een platform waar zij door hen ontwikkelde
materialen met elkaar kunnen delen.

zelfvertrouwen zelfstandig met de Klik & Tik-materialen en op het
internet verder te kunnen oefenen.
BIJEENKOMSTEN
 Organiseer minimaal drie bijeenkomsten; of beter
 organiseer vijf of zes bijeenkomsten, zodat alle hoofdstukken van de
oefeningen in de bibliotheek behandeld kunnen worden.
 Reserveer steeds ongeveer twee uur, maximaal tweeëneenhalf uur,
per bijeenkomst, met een korte pauze.
 Houd ruimte voor een extra bijeenkomst voor zwakke
deelnemers/groepen.
 Geef vaardige deelnemers ook de gelegenheid sneller door de
materialen te gaan en eventueel minder bijeenkomsten te volgen.
 Zorg voor wat tijd en ruimte voor gezelligheid tijdens de
bijeenkomsten.
 Organiseer de bijeenkomsten zo mogelijk op een rustig tijdstip in de
bibliotheek, bij voorkeur in een aparte ruimte of buiten
openingstijden.

AANBEVELINGEN BIJ DE KLIK & TIK PROGRAMMA’S
 Vul het materiaal aan met een introductie voor gebruik in een
plenaire lessituatie:
o een algemene introductie op het concept internet;
o een introductie op de toepassingsmogelijkheden van internet;
o een begeleidersmodule waarbij de begeleider door de
oefeningen/het materiaal kan ‘skippen’ om voorbeelden te
laten zien.
 Vul het materiaal aan met oefeningen op het echte internet:
o gericht op toepassingen t.b.v. zelfredzaamheid;
o gericht op vinden van werk.
 Voeg een certificaat toe voor deelnemers die de oefeningen afgerond
hebben.

BEGELEIDING
 Werk voor de begeleiding zoveel mogelijk samen met vooraf
geselecteerde digistagiairs of vrijwilligers. Selecteer op affiniteit met
het onderwerp en sociale vaardigheden.
 Maak bij de voorbereiding eventueel gebruik van de materialen op
maatschappelijkedigistage.nl.
 Laat de oude lichting stagiairs de nieuwe stagiairs de eerste
bijeenkomst inwerken of organiseer vooraf een aparte bijeenkomst
voor stagiairs.

BEST PRACTICE
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek formuleren we een best
practice voor educatie rondom Klik & Tik-materialen in bibliotheken. We
nemen hierbij als uitgangspunt dat deelnemers voldoende op weg
moeten worden geholpen om met voldoende enthousiasme en
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OPZET EN COÖRDINATIE
 Zorg dat een ondernemende bibliotheekmedewerker tijd heeft
langere tijd een sturende en dragende factor te zijn bij het project.
 Betrek het management van de bibliotheek bij de opzet van
samenwerkingsverbanden.
 Maak wanneer er nog geen of onvoldoende contacten met scholen
zijn of onvoldoende aanbod van stagiairs is zo mogelijk gebruik van
stagebanken/-makelaars.
 Maak voor de opstart van samenwerking met het UWV en scholen zo
mogelijk gebruik van de diensten van Codename Future.

Laat tijdens de eerste bijeenkomst door een bibliotheekmedewerker
een plenaire introductie geven bij de materialen en het onderwerp
‘het internet’.
Zorg de eerste drie bijeenkomsten voor twee begeleiders/stagiairs op
zes deelnemers.
Zorg de eerste twee bijeenkomsten dat aanvullend een
bibliotheekmedewerker volledig is vrijgemaakt om bij de bijeenkomst
aanwezig te zijn.
Laat de begeleiding naast deskundige ook mentor zijn die persoonlijke
aandacht geeft.
Laat de begeleider ook feedback geven op de gemaakte oefeningen.
Houdt rekening met niveauverschillen; meer aandacht en begeleiding
voor mensen met een lager niveau (taalniveau lager dan A2), extra
oefening voor mensen met een hoger niveau (taalniveau hoger dan
A2).

MATERIALEN
 Laat digibeten altijd met Klik & Tik. Het internet op beginnen.
 Geef eventueel Klik & Tik. Samen op ‘t web als vervolgmodule.
 Combineer zo mogelijk digitale materialen met folio.
 Maak gebruik van aanvullende voorbeeldmaterialen over het echte
internet. Laat zien wat daar allemaal mee kan.
 Laat de cursisten ook op het echte internet oefenen / taken op het
internet uitvoeren.
 Zorg dat aanvullende oefeningen op korte termijn nuttig kunnen zijn.
 Zorg dat aanvullende oefeningen zo veel mogelijk aansluiten op de
wensen en behoeften van de deelnemers.
 Laat cursisten in ieder geval tijdens de laatste bijeenkomst Klik & Tik,
de webbrowser (en eventueel de computer) (nog) een keer helemaal
afsluiten en opnieuw teruggaan naar de oefeningen.

PROMOTIE EN WERVING DEELNEMERS
 Gebruik de gebruikelijke promotiekanalen, en werk bovendien
zoveel mogelijk samen met loketorganisaties en/of andere
organisaties die contact hebben met de doelgroep.
 Beschrijf in de aankondiging dat het om een cursus internet voor
beginners gaat.
 Maak uitgebreide afspraken met samenwerkingspartners die
digibeten moeten doorverwijzen, ook op managementniveau en houd
regelmatig face-to-face contact.
 Maak bij het maken van afspraken eventueel gebruik van de
materialen op maatschappelijkedigistage.nl.

VOORBEREIDING EERSTE BIJEENKOMST
 Controleer vooraf computerapparatuur op:
o aanwezigheid van een geluidskaart;
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aanwezigheid van koptelefoons;
toegangsrechten voor het maken van een gebruikersaccount
op Oefenen.nl;
o netwerkcapaciteit voor het op meerdere computers
tegelijkertijd bekijken van filmpjes.
Zorg dat de bibliotheek (of een lokale samenwerkende organisatie)
een muis- en toetsenbordtraining kan geven waar mensen naartoe
doorverwezen kunnen worden.
Houd er rekening mee dat de eerste bijeenkomst volledig besteed zal
zijn aan het registreren en leren inloggen op de website van Klik & Tik.

NAZORG
 Stimuleer deelnemers die behoefte hebben aan meer bijeenkomsten
verder te oefenen op de computers in de bibliotheek. Geef aan dat zij
dan ook vragen kunnen stellen.
 Stimuleer het thuis oefenen door huiswerk mee te geven,
bijvoorbeeld een nuttig opdrachtje op het echte internet.
 Wijs deelnemers op andere materialen op Oefenen.nl.
 Wijs deelnemers op vervolg- en ander aanbod in de bibliotheek.

AANMELDEN
 Laat deelnemers zich vooraf telefonisch of aan de balie aanmelden en
noteer de contactgegevens.
 Vraag deelnemers bij het aanmelden of zij het principe van een muis
en een toetsenbord kennen en hiermee kunnen werken. (Stel dit niet
als eis in de aankondiging in de promotie want het kan mensen
onnodig afschrikken en bovendien kunnen digibeten nu wel
‘binnengehaald’ en doorverwezen worden.)
 Verwijs deelnemers die aangeven niet met een toetsenbord te
kunnen werken door naar een muis- en toetsenbordtraining.
RESULTATEN
 Erken behaalde resultaten met een certificaat.
 Probeer ook voor positieve feedback te zorgen vanuit de omgeving
van de deelnemer (vrienden, familie, kennissen). Bijvoorbeeld met
een oefening waarbij deelnemers naar familie of vrienden mailen.
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zogenaamde ‘Maatschappelijke Digistages’. Klanten van loketorganisaties,
die herkend worden als niet digivaardig, worden doorverwezen naar een
bibliotheek. Onder begeleiding van leerlingen uit het voortgezet
onderwijs gaan ze aan de slag met het oefenprogramma Klik & Tik. Het
internet op.

1. INLEIDING
Zowel internationaal als nationaal wordt het belang onderkend van een
leven lang leren en het verwerven van een goede plek in de samenleving.
Een actieve, kritische en bewuste houding van burgers ten opzichte van
informatie en media is daarbij onontbeerlijk. Vanuit hun taak om burgers
goed toe te rusten voor de samenleving, werken bibliotheken daarom
onder meer aan het bevorderen van geletterdheid en mediawijsheid.

Hoewel het initiatief rondom Klik & Tik. Het internet op is ontstaan wordt
het ondertussen gezien en gepresenteerd als een project dat voor beide
Klik & Tik-programma’s ingezet kan worden (zie bijvoorbeeld
www.maatschappelijkedigistage.nl).

KLIK & TIK-PROGRAMMA’S IN BIBLIOTHEKEN
Bibliotheken bevorderen mediawijsheid onder andere door digibeten te
ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Zij kunnen
dit doen door de ETV.nl e-learning programma’s Klik & Tik. Het internet op
en Klik & Tik. Samen op ‘t web op de bibliotheekcomputers beschikbaar te
stellen voor het publiek en hierbij eventueel begeleidende dienstverlening
aan te bieden. Beide programma’s zijn ontwikkeld door Stichting
Expertisecentrum ETV.nl in samenwerking met Stichting Cybersoek,
Emmia en AT5.

De organisatie Codename Future bemiddelt bij het tot stand komen van
de samenwerking tussen bibliotheken, scholen en loketorganisaties
(vooralsnog UWV-kantoren).
BIBLIOTHEEKINNOVATIEPROJECT KLIK & TIK
Het programma Klik & Tik. Samen op ‘t web is met behulp van
bibliotheekinnovatiegelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), in opdracht van de Provinciale Service Organisatie
(PSO) ProBiblio speciaal ontwikkeld voor de doelgroep laaggeletterden
van bibliotheken.
Als onderdeel van dit bibliotheekinnovatieproject kunnen
bibliotheekmedewerkers deelnemen aan een door Cybersoek en ProBiblio
ontwikkelde train-de-trainer-workshop waarin zij leren hoe zij
laaggeletterden en digibeten kunnen begeleiden bij het oefenen met Klik
& Tik. Samen op ‘t web en hoe zij ter ondersteuning en stimulering
aanvullende dienstverlening rondom Klik & Tik. Samen op ’t web kunnen
aanbieden. Ook is er bij het programma een docentenhandleiding.

De Klik & Tik-materialen maken onderdeel uit van de bredere oefenportal
van ETV.nl, Oefenen.nl, met oefenmaterialen voor verschillende
basisvaardigheden (basic skills) voor volwassenen, gericht op de thema’s
gezondheid, geld, opvoeding, taal, rekenen, internet en werk.
PROJECT DIGISTAGES
Het eerste deel van de Klik & Tik-programma’s, Het internet op, is
grotendeels ontwikkeld in opdracht van en met middelen vanuit het
programma Digivaardig & Digibewust van het ministerie van Economische
Zaken (EZ). Rondom dit deel is ook het initiatief ontstaan van de
12
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Hoewel de train-de-trainer-workshop in eerste instantie bedoeld is
geweest voor begeleiding bij het programma Samen op ’t web, is in de
praktijk ook het programma Het internet op bij de train-de-trainerworkshop betrokken.
Eén van de mogelijkheden om ondersteuning aan te bieden rondom het
materiaal is ook door de inzet van maatschappelijke digistagiairs en de
samenwerking met loketorganisaties.

De ontwikkeling van een meetinstrument waarmee effecten bij
eindgebruikers van Klik & Tik in bibliotheken structureel in beeld
kunnen worden gebracht.

In deze rapportage bespreken we de bevindingen van de evaluatie in
retrospect van Klik & Tik in bibliotheken.
LEESWIJZER
 In hoofdstuk 2 gaan we in op de achtergronden bij het aanbod van
Klik & Tik in bibliotheken. Het aanbod van Klik & Tik in bibliotheken is
tot stand gekomen in de context van maatschappelijke
ontwikkelingen en landelijk beleid met betrekking tot
laaggeletterdheid, mediawijsheid en basiseducatie voor volwassenen.
Daarbij is ook sprake van een veranderende rol van bibliotheken.
We geven een korte beschrijving van deze ontwikkelingen.
 In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de onderzoeksdoelstellingen,
onderzoeksvragen en onderzoeksdeelvragen bij het onderzoek.
 In hoofdstuk 4 vindt u de opzet en de aanpak van het onderzoek. We
gaan in op de opzet en aanpak van de literatuurstudie, gesprekken,
een inventarisatie van deelname aan de train-de-trainer-workshop
voor Klik & Tik, en de analyse van gebruikersstatistieken van de Klik &
Tik-materialen.
 Hoofdstuk 5 beschrijft de bevindingen van een korte literatuurstudie
naar ervaringen met educatie en e-learning voor laagopgeleide en
laaggeletterde volwassenen. Het hoofdstuk geeft een beeld van
opbrengsten van en succesfactoren bij educatie van digitale
vaardigheden voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen.
Daarmee kunnen de bevindingen uit de gesprekken over
dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen in bibliotheken, die

ProBiblio verzorgde de landelijke projectleiding bij dit project.
INZICHT IN OPBRENGSTEN VAN KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN
Nu de verschillende Klik & Tik-materialen in bibliotheken worden
aangeboden en gebruikt, wordt bekeken of en hoe Klik & Tik-materialen
een structurele plek kunnen krijgen binnen het landelijk
bibliotheekprogramma Mediawijsheid van het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). Mediawijsheid is een van de speerpunten van het
SIOB. Het SIOB ondersteunt en coördineert alle plannen in de
bibliotheeksector die tot doel hebben burgers mediawijs te maken. Dit
gebeurt aan de hand van een specifiek doelgroepenbeleid. Het SIOB start
in 2012 met een landelijk, geïntegreerd aanbod voor volwassenen.
Om te bepalen of en hoe Klik & Tik-materialen een structurele plek
kunnen krijgen binnen het landelijk bibliotheekprogramma Mediawijsheid
is meer informatie wenselijk omtrent de opbrengsten van het aanbod.
Hiertoe zijn door ProBiblio en SIOB twee opdrachten geformuleerd:
 Een evaluatie in retrospect van het aanbod van Klik & Tik in
bibliotheken, gericht op de wijze waarop Klik & Tik in bibliotheken is
vormgegeven en wat de ervaringen hiermee zijn.
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besproken worden in de volgende hoofdstukken, in een breder kader
worden geplaatst.
In Hoofdstuk 6 leest u over de bibliotheekcontexten waarin Klik & Tik
al dan niet is opgepakt. We geven een beeld van werkwijzen,
mogelijkheden en beperkingen van bibliotheken bij de invulling van
educatie voor mediawijsheid. Inzicht hierin biedt een kader voor de
duiding van de ervaringen en keuzes van de bibliotheken met
betrekking tot het aanbod van dienstverlening rondom de Klik & Tikoefenmaterialen.
In hoofdstuk 7 beschrijven we de bevindingen van de gesprekken met
sleutelfiguren in bibliotheken over de uitrol van Klik & Tik in de
bibliotheek. We geven een beschrijving van de verschillende
manieren waarop bibliotheken dienstverlening rondom Klik & Tik
hebben opgezet en de motivaties en ervaringen daarbij.
In hoofdstuk 8 analyseren we tot slot enkele gebruikersstatistieken
van de website waar met de Klik & Tik-materialen gewerkt kan
worden. We maken een vergelijking tussen bibliotheken voor wat
betreft het aantal unieke bezoekers van en het aantal op zichzelf
staande bezoeken aan de afzonderlijke Klik & Tik-programma’s in
2011.
In hoofdstuk 9 trekken we conclusies. We doen dat eerst voor een
aantal algemene bevindingen met betrekking tot de mate waarin het
aanbod van Klik & Tik in bibliotheken aansluit bij maatschappelijke
ontwikkelingen en beleid, de rol van de bibliotheek, doelgroepen en
opvatting van bibliotheekmedewerkers over educatie en
mediawijsheid in de bibliotheek. Daarnaast bespreken we uitdagingen
bij het creëren van aanbod voor mediawijsheid. Tot slot bespreken we
puntsgewijs de bevindingen voor de onderzoeksvragen: Hoe hebben
bibliotheken Klik & Tik opgepakt en vorm en inhoud gegeven? In

hoeverre zijn de door de bibliotheken gekozen werkwijzen succesvol?
Op welke wijze kan het aanbod en de organisatie van en rondom Klik
& Tik in bibliotheken in de toekomst worden vormgegeven en
versterkt?
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moeten maken. Een belangrijk onderdeel van dit plan betreft de
samenwerking tussen de landelijke overheid, werkgevers en werknemers,
werkzoekenden, het UWV en onderwijsinstellingen. Dit beleid is in de
periode 2008-2011 voortgezet door een samenwerking van OCW en SZW
met het plan Doorpakken met Leren & Werken: Plan van aanpak 2008 –
2011.

2. ACHTERGRONDEN BIJ HET AANBOD VAN KLIK & TIK
IN BIBLIOTHEKEN
Het aanbod van Klik & Tik in bibliotheken is tot stand gekomen in de
context van maatschappelijke ontwikkelingen en landelijk beleid met
betrekking tot laaggeletterdheid, mediawijsheid en basiseducatie voor
volwassenen. Daarbij is ook sprake van een veranderende rol van
bibliotheken.

MEDIAWIJSHEID
In het concept van ‘een leven lang leren’ speelt informatie- en
communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol. Niet alleen veroudert
kennis sneller, om mee te kunnen komen in de huidige samenleving, is
vaardigheid in het omgaan met digitale media als computer en internet
van groot belang. Steeds meer informatie wordt (alleen) digitaal
beschikbaar gesteld en ook communicatie vindt steeds vaker digitaal
plaats. Bovendien zijn culturele, technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen steeds meer de kern van de democratie en de rol van de
moderne burger daarin gaan raken (Cultuurnetwerk Nederland, 2005).
Zowel van burgers als van werknemers wordt daarom in toenemende
mate verwacht dat zij met internet en computers overweg kunnen (Van
Ingen et al., 2007).

We geven een korte beschrijving van deze ontwikkelingen en beleid
(paragraaf 2.1) en van de genoemde veranderende rol van bibliotheken
(paragraaf 2.2). Daarna gaan we in op de specifieke inhoud en opzet van
Klik & Tik in bibliotheken (paragraaf 2.3).

2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen en beleid
LEVEN LANG LEREN
De moderne maatschappij wordt vaak getypeerd als kennissamenleving,
kenniseconomie en informatiemaatschappij. In een dergelijke
samenleving veroudert kennis snel. Zowel vanuit economisch als cultureel
en persoonlijk oogpunt is het daarom van belang dat mensen hun kennis
en vaardigheden continu blijven ontwikkelen door ‘een leven lang leren’
(Pleijers & Nieuweboer, 2009). Dat leren vindt niet alleen in de formele
onderwijscontext plaats, maar kan zich overal voordoen: op het werk, in
een buurthuis, in de bibliotheek (o.a. Raad voor Cultuur, 2005).

Volgens de Raad voor Cultuur is het daarbij wenselijk dat alle burgers in
alle denkbare contexten leren omgaan met media. En zij vervullen daarbij
geen passieve rol, maar maken actief gebruik van media. De Raad voor
Cultuur hanteert de volgende definitie voor de term ‘mediawijsheid’:
“Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en
mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen
bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld.” (Raad voor Cultuur, 2005: p.18).

OCW lanceerde in 2004 het Actieplan Leven Lang Leren dat een impuls
moest geven aan de voorzieningen die het leven lang leren mogelijk
15
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ACHTERBLIJVENDE GROEPEN
Hoewel ‘een leven lang leren’ steeds vanzelfsprekender wordt, zijn er
groepen die hierin achterblijven. Voor mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven is een leven lang leren geen eenvoudige opgave. Zij
kunnen onvoldoende meekomen in de moderne kenniseconomie. Hun
‘laaggeletterdheid’ is een bron van sociale, politieke en culturele
uitsluiting (Ministerie van OCW, 2006).

condities voor sociale cohesie, kritisch burgerschap en participatie in het
maatschappelijk leven.” (Ministerie van OCW, 2006: p.10)
Landelijk kunnen allerlei strategische afwegingen worden gemaakt en
instrumenten worden ontwikkeld, maar de daadwerkelijke bestrijding van
laaggeletterdheid valt of staat met lokale initiatieven. Het Aanvalsplan
richt zich dan ook op het stimuleren van gemeenten om plaatselijke
aanvalsplannen te ontwikkelen (Ministerie van OCW, 2006).

De groep laaggeletterden blijft tevens achter in het ontwikkelen van
digitale vaardigheden. Pas als de lees- en schrijfvaardigheid op peil is
gebracht, kunnen deze mensen op een effectieve manier informatie
zoeken en gebruiken (Van Ingen et al., 2007). In Nederland zijn ongeveer
1,1 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd (Steehouder en
Tijssen, 2011).

Als vervolg op het Aanvalsplan Laaggeletterdheid is het Actieplan
Laaggeletterdheid 2012-2015 opgesteld, waarin verdere maatregelen
worden beschreven om de geletterdheid van laaggeletterden en digitale
vaardigheden bij deze doelgroep te bevorderen.

Van Ingen et al. (2007) onderscheiden nog vier groepen voor wie een
achterstand geldt op het gebied van digitale vaardigheden:
 ouderen van 55 jaar of ouder;
 laag opgeleiden;
 allochtonen, en dan met name Turken en Marokkanen;
 inactieven: mensen die tijdelijk of langdurig niet deelnemen aan het
arbeidsproces.

DIGIVAARDIG & DIGIBEWUST
In 2009 is het programma Digivaardig & Digibewust in het leven
geroepen. Dit programma is een samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om het aantal digibeten
terug te brengen. Het doel van het programma is: “Zoveel mogelijk
Nederlanders in staat [te] stellen om op een veilige manier de
mogelijkheden van ICT te benutten en daarmee deel te nemen aan de
informatiemaatschappij.” (Digivaardig & Digibewust, 2009)

AANVALSPLAN LAAGGELETTERDHEID
Om te voorkomen dat laaggeletterden verder achterblijven in de
kennissamenleving en laaggeletterdheid in het algemeen te bestrijden
heeft het ministerie van OCW in 2006 het Aanvalsplan Laaggeletterdheid
opgesteld. “Investeringen in het verhogen van het geletterdheidniveau
leveren een besparing van uitkeringsgelden op en begunstigen tevens de

Eén van de projecten van het programma Digivaardig & Digibewust is de
Maatschappelijke Digistage, waarin een samenwerking is gezocht met het
UWV WERKbedrijf en bibliotheken. Leerlingen in het voortgezet onderwijs
zijn verplicht een maatschappelijke stage uit te voeren. Zij kunnen dit
doen door digibeten te begeleiden bij het oefenen met de programma’s
van Klik & Tik (Digivaardig & Digibewust, 2010). In het onderhavige
16
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2.2 De veranderende rol van bibliotheken

onderzoek is de Maatschappelijke Digistage één van de onderscheiden
aanpakken voor het aanbod van Klik & Tik binnen bibliotheken.

KERNFUNCTIES
De rol van bibliotheken is de afgelopen jaren veranderd. Was de rol
voorheen vooral gerelateerd aan ‘volksverheffing’, door het toegankelijk
maken van informatie en cultuur voor iedereen (Huysmans, 2008),
tegenwoordig is de bibliotheek veel meer een cultureel
ontmoetingscentrum dat op een breder terrein actief is. De huidige
kernfuncties zijn (VOB, 2005):
 kennis en informatie,
 ontwikkeling en educatie (door bijvoorbeeld non-formele educatie),
 kunst en cultuur,
 lezen en literatuur,
 ontmoeting en debat.

NON-FORMELE EDUCATIE
Naast de formele educatie (intentionele en systematische overdracht van
kennis, vaardigheden en attituden, leidend tot erkende diploma’s en
kwalificaties) speelt de non-formele educatie een steeds belangrijkere rol
bij een leven lang leren.
Non-formele educatie speelt zich geheel buiten de schoolmuren af en
leidt niet op tot erkende diploma’s. Kenmerken van non-formele educatie
zijn de mix van aanbodsturing en vraaggerichtheid, de vrije keuze tot
deelname, de invloed van deelnemers op het programma en een
informele sfeer. Omdat de educatie toegankelijk en laagdrempelig is,
worden ook kwetsbare doelgroepen bereikt, zoals laagopgeleiden,
allochtonen, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, en gedetineerden.

BURGERS HELPEN ONTWIKKELEN
Binnen de kernfunctie ontwikkeling en educatie zijn bibliotheken in de
afgelopen jaren steeds meer actief geworden om burgers te helpen bij het
ontwikkelen van voldoende kennis en vaardigheden om zich bewust,
kritisch en actief te kunnen bewegen in de complexe en veranderlijke
informatiemaatschappij. Zij doen dit onder andere door het aanbieden
van non-formele educatie of het faciliteren van non-formeel leren.

Het kan daarbij gaan om werk gerelateerde activiteiten, maar ook
leeractiviteiten gericht op maatschappelijke participatie of persoonlijke
ontplooiing in tal van andere contexten, zoals het zorg- en welzijnswerk,
bibliotheken, penitentiaire inrichtingen en thuis. (Doets et al., 2008; Smit,
2011). Non-formele educatie valt grotendeels onder gedecentraliseerd
beleid. Gemeenten en provincies formuleren zelf beleid voor de nonformele educatie.

Veel bibliotheken hebben in één of enkele vestigingen speciaal aanbod
voor laaggeletterden (o.a. Lees & Schrijfpleinen) en bibliotheken zijn in
samenwerkingsverbanden vaak een faciliterende partner voor het
aanbieden van non-formele educatie (Doets et al., 2008; Kasperovitz et
al., 2009, Smit & Bersee, 2011).
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De kernfunctie ontwikkeling en educatie heeft volgens de VOB (2005)
betrekking op:
 het samenstellen van projectcollecties
 het bieden van studiemogelijkheden voor scholieren, studenten en
autodidacten met bijbehorende voorzieningen,
 het onderwijs ondersteunen, in de eerste plaats met de mediatheek,
maar ook door lessen in informatievaardigheden.
 het overbrengen van informatievaardigheden aan andere groepen

MEDIAWIJSHEID IN BIBLIOTHEKEN
Bibliotheken hebben van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) een belangrijke rol toebedeeld gekregen op het
gebied van educatie voor mediawijsheid (Calff, 2008).
Met de Agenda voor de Toekomst 2009-2012 van de Vereniging Openbare
Bibliotheken (2008) is de afgelopen jaren dan ook ingezet op de
gezamenlijke ontwikkeling van leerprogramma’s voor mediawijsheid.
Daarnaast zijn de bibliotheken actief gaan participeren in het in 2008
opgerichte Mediawijsheid Expertisecentrum. En ook het aanbod aan
trainingen en cursussen voor docenten en bibliothecarissen wordt breed
uitgezet in het land. Voorbeelden zijn de Nationale Opleiding Mediacoach
en 23 dingen .

Wat de faciliteiten betreft waren veel vestigingen in Nederland recentelijk
nog niet zodanig ingericht dat dit de leerfunctie stimuleert. Bij het aanbod
voor speciale doelgroepen valt bovendien op dat ouderen en dyslectici
2009 al op veel plaatsen in het land in de bibliotheek terecht kunnen voor
speciaal aanbod, maar dat dit dan nog veel minder geldt voor
laaggeletterden en voor anderstaligen. (Kasperovitz et al., 2009)

Een longitudinaal onderzoek naar mediawijsheid in bibliotheken van de
VOB toont dat bibliotheken zich ontwikkelen op het gebied van
mediawijsheid (Plasse, 2010). In 2010 gaf 81% van de bibliotheken aan
een eigen visie op mediawijsheid in de beleidsplannen te hebben
opgenomen. Aan het onderzoek deelnemende bibliotheken gaven echter
wel aan dat mediawijsheid vooral een belangrijk thema is voor directie,
management team en backoffice. Front-office medewerkers zijn in veel
mindere mate betrokken bij dit onderwerp.

Een inventarisatie van CINOP (2008) in de periode 2005 – 2006 toont
evenwel aan dat wat betreft de non-formele educatie ongeveer een
derde deel van de bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken
aangesloten organisaties instructiebezoeken voor volwassenen
organiseert, met in totaal ruim 35.000 deelnemers. Ongeveer eenzelfde
deel meldt ook cursussen voor volwassenen te organiseren. Per
organisatie gaat het dan om gemiddeld zes cursussen van meerdere
dagdelen. Informatieve dagdelen worden voor ruim 72.000 deelnemers
georganiseerd. Bij de gemiddelde cijfers moet rekening worden gehouden
met een groot verschil tussen de grote stadsbibliotheken en kleine
dorpskernen. (Doets et al., 2008)

Daarnaast zegt het overgrote deel van de bibliotheken geen apart budget
voor mediawijsheid te hebben vrijgemaakt. Van de bibliotheken die dat
wel hebben gedaan geeft in 2010 82% aan geld te hebben besteed aan
opleiding van het personeel, 48% aan cursussen voor het publiek en 41%
aan de aanschaf van materialen.
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Tot slot toont het onderzoek dat bibliotheken zich met hun aanbod
voornamelijk hebben gericht op kinderen, jongeren, leerkrachten,
senioren en ouders. Concrete initiatieven richten zich daarbij vooral op
(Mil et al, 2010):
 oefenen in lezen en schrijven (een randvoorwaarde om daadwerkelijk
mediawijs te kunnen worden);
 omgaan met computers en internet;
 Web 2.0 toepassingen (sociale media, bloggen, Wiki’s etc.);
 ontsluiten van informatie (o.a. ‘Biebsearch’, digitale leskisten);
 zoeken en beoordelen van informatie;
 maken van film/content (zelf produceren van berichtgeving).

programma’s zijn ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum ETV.nl in
samenwerking met Cybersoek, Emmia en AT5.

2.3 Klik & Tik in openbare bibliotheken

Eén van de manieren waarmee op non-formele wijze geleerd kan worden
in de bibliotheek is met zogenaamde e-learningprogramma’s. Dit is het
leren met behulp van (veelal) interactief oefenmateriaal op de computer.
Dergelijke programma’s zijn vaak online te gebruiken, er hoeft dan geen
aparte software voor op de computer te worden geïnstalleerd (online
learning). Bibliotheken kunnen deze (online) programma’s beschikbaar
maken door het aanbieden van internet op de computers in de
bibliotheek.

AANBOD DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN.
Het aanbod aan educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen
komt voort uit twee projecten. De maatschappelijke digistage rondom Klik
& Tik. Het internet op en een bibliotheekinnovatieproject rondom Klik &
Tik. Samen op ’t web.
Het internet op is grotendeels ontwikkeld met middelen vanuit het
programma Digivaardig & Digibewust van het ministerie van Economische
Zaken (EZ). Het programma Klik & Tik. Samen op ‘t web is met behulp van
bibliotheekinnovatiegelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) speciaal ontwikkeld voor de doelgroep
laaggeletterden/laagopgeleiden van bibliotheken.

AANBOD KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN
Klik & Tik. Het internet op en Klik & Tik. Samen op ‘t web zijn twee
interactieve e-learningprogramma’s. De programma’s richten zich op het
aanleren van vaardigheden voor het gebruik van internet. Beide

De maatschappelijke digistage komt tot stand in samenwerking met het
UWV WERKbedrijf, waarbij het UWV WERKbedrijf digibeten signaleert en
doorverwijst naar de bibliotheek en scholieren deze digibeten begeleiden
bij het oefenen met Klik & Tik. Het internet op. De organisatie Codename

Stichting Bibliotheek.nl heeft met Stichting Expertisecentrum ETV.nl een
landelijke licentie afgesloten waardoor deze en andere programma’s op
Oefenen.nl beschikbaar zijn in bibliotheken. Dat kan via een zogenaamde
professioneel account voor bibliotheken, of bezoekers van de bibliotheek
kunnen zelfstandig gebruik maken van deze programma’s, en indien
nodig, hulp vragen aan een bibliotheekmedewerker. Bij de programma’s
kunnen ook instructiebladen uitgeprint worden. Daarnaast kunnen
bibliotheken verschillende vormen van (educatieve) dienstverlening
rondom de Klik & Tik-materialen aanbieden.

E-LEARNING VOOR BEZOEKERS
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Future begeleidt de totstandkoming van de samenwerking tussen
bibliotheken, scholen en het UWV. Codename Future heeft hiertoe
verschillende begeleidende materialen ontwikkeld. Deze materialen
kunnen de aan het project deelnemende partijen downloaden van het
internet.

vragen die gesteld kunnen worden en het aangepaste taalgebruik
voor de doelgroep van Klik & Tik.

De training is op het moment van dit onderzoek in Noord- en Zuid-Holland
gegeven aan 75 medewerkers werkzaam bij 25 bibliotheekorganisaties.
Daarnaast is de training in vergelijkbare vorm gegeven bij verschillende
Provinciale Service Organisaties (PSO’s) in het land.

Het bibliotheekinnovatieproject rondom Klik & Tik. Het internet op is
landelijk geïntroduceerd door de Provinciale Service Organisatie ProBiblio.
Bibliotheekmedewerkers kunnen deelnemen aan een train-de-trainerworkshop van ProBiblio en leren hoe ze hun bezoekers in groepsverband
kunnen begeleiden bij het werken met Klik & Tik. Gebruikers die er niet
helemaal uitkomen, kunnen bovendien een vraag sturen naar de online
helpdesk op Klik & Tik. Samen op ‘t web. Ze worden dan teruggebeld of
gemaild.

DOELSTELLINGEN VAN DE KLIK & TIK-PROGRAMMA’S
Het programma Het internet op helpt mensen gebruik te maken van het
internet voor alledaagse activiteiten als bankzaken, het zoeken en vinden
van informatie (bijvoorbeeld van de overheid), en het doen van
aankopen.
Samen op ‘t web leert gebruikers om te gaan met sociale media zoals
Facebook, Hyves en Twitter. Aansluitend kunnen deelnemers op een
veilige manier oefenen in de speciaal hiervoor ontwikkelde sociale
netwerksite Kliks. Gebruikers oefenen in een gesloten omgeving en
hoeven niet echt het internet op. Gebruikers kunnen bij dit tweede deel
ook gebruik maken van een helpdesk van Provinciale Service Organisatie
ProBiblio.

Hoewel dienstverlening rondom beide programma’s in het kader van
verschillende projecten in bibliotheken is geïntroduceerd worden beide
programma’s in de praktijk voor beide projecten ingezet.
TRAIN-DE-TRAINER-WORKSHOP
De train-de-trainer-workshop besteedt aandacht aan:
 hoe ondersteunende voorzieningen rondom Klik & Tik in de
bibliotheek op te starten en de doelgroep ‘binnen te krijgen’;
 hoe samenwerking aan te gaan bij het organiseren van service en
ondersteuning rondom het programma;
 waar bibliotheekmedewerkers op moeten letten als men een cursus
geeft met Klik & Tik-materialen of laat geven door bijvoorbeeld
maatschappelijke stagiair(e)s;

Doelstellingen van Klik & Tik-programma’s zijn digibeten:
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standaardroutines van internetverkeer te leren toepassen;
te stimuleren gebruik te maken van digitale toepassingen in
communicatie tussen overheid, bedrijven en burgers;
te helpen bij het overwinnen van internet- en computerangst en hun
deelname aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen te vergroten;
en zo mogelijk de toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten.
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ACTIVERING
De programma’s leiden niet op tot erkende diploma’s of certificaten en zij
zijn ook vooral bedoeld om mensen te activeren en te stimuleren om zelf
of in cursusverband verder te oefenen. De programma’s kunnen in de
bibliotheken maar ook thuis gebruikt worden.

instellingen. In een aantal bibliotheken is begeleiding vormgegeven in het
kader van de Maatschappelijke Digistage.

DOELGROEPEN VAN KLIK & TIK
Beide Klik & Tik-programma’s richten zich op laagopgeleiden en
laaggeletterden die moeite hebben hun weg te vinden op het internet.
Daartoe is rekening gehouden met het taalniveau en met het ontwerp van
de interactietypes van het programma. De programma’s gebruiken veel
visuele ondersteuning en herhaling.
Bij het programma Samen op ‘t web kan de gebruiker bovendien per email of telefonisch hulp krijgen van een helpdesk. Gebruikers die er niet
helemaal uitkomen, kunnen een vraag sturen naar de online helpdesk op
Klik & Tik. Samen op ‘t web. Ze worden dan zo snel mogelijk teruggebeld
of gemaild.
De programma’s zijn door taaldeskundigen getoetst en zijn geschikt
bevonden voor functioneel laaggeletterden met een taalniveau van
minimaal A2. Het gebruik van de materialen vraagt dus al een redelijk
leesvaardigheidsniveau.
GEVARIEERD AANBOD ONDERSTEUNING IN BIBLIOTHEKEN
Uit eerder onderzoek blijkt al dat de wijze waarop ondersteuning rondom
Klik & Tik is georganiseerd per bibliotheek verschilt (Smit & Bersee, 2011).
Bibliotheken organiseren soms cursussen, soms workshops en soms
inloopspreekuren. Begeleiding daarbij wordt door eigen medewerkers
gegeven of juist georganiseerd in samenwerking met (lokale) educatieve
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De aandacht van het onderzoek richt zich daarbij vooral op de wijze
waarop Klik & Tik in de deelnemende bibliotheken is opgepakt en
aanvullende ondersteuning is vormgegeven, gebruikt en onder de
aandacht gebracht. Ook worden wensen en aanbevelingen voor de
toekomst onderzocht. Indien mogelijk onderscheiden we een best
practice voor een structurele inbedding van het Klik & Tik-programma in
het landelijk aanbod voor mediawijsheid van SIOB.

3. DOELSTELLINGEN EN ONDERZOEKSVRAGEN
Nu de Klik & Tik-materialen ontwikkeld zijn, onder de aandacht gebracht
zijn en in bibliotheken worden aangeboden en gebruikt, wordt bekeken of
en hoe Klik & Tik-materialen een structurele plek kunnen krijgen binnen
het landelijk bibliotheekprogramma Mediawijsheid van het SIOB. Om dit
te bepalen is meer informatie wenselijk omtrent de opbrengsten van het
aanbod van Klik & Tik in bibliotheken.
Hiertoe hebben ProBiblio en SIOB twee opdrachten geformuleerd:
 Een evaluatie in retrospect van de uitrol Klik & Tik in bibliotheken,
gericht op de wijze waarop Klik & Tik in bibliotheken is opgepakt,
dienstverlening rondom de programma’s is georganiseerd, en wat de
ervaringen hiermee zijn.
 De ontwikkeling van een meetinstrument waarmee effecten bij
eindgebruikers van de Klik & Tik-programma’s en de dienstverlening
in bibliotheken daaromheen structureel in beeld kunnen worden
gebracht.

ONDERZOEKSVRAGEN
De onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe hebben bibliotheken Klik & Tik opgepakt en educatieve
dienstverlening daaromheen vorm en inhoud gegeven?
2. In hoeverre zijn de door de bibliotheken gekozen werkwijzen
succesvol?
3. Op welke wijze kan het aanbod en de organisatie van educatieve
dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken in de toekomst
worden vormgegeven en versterkt?
De onderzoeksvragen zijn in overleg met ProBiblio en SIOB uitgewerkt in
de volgende onderzoeksdeelvragen:

Het onderhavige onderzoeksrapport heeft betrekking op eerstgenoemde
opdracht: een evaluatie in retrospect van de uitrol van het
bibliotheekinnovatieproject Klik & Tik in bibliotheken.

Ad onderzoeksvraag 1:
 Wat zijn redenen voor bibliotheken om wel of niet dienstverlening
aan te bieden rondom Klik & Tik?
 Uit welk type activiteiten bestaat de dienstverlening rondom Klik &
Tik bij bibliotheken en waarom is hiervoor gekozen?
 Met welk van de Klik & Tik-programma’s is het meest gewerkt en
waarom?

DOELSTELLINGEN
Met dit onderzoek dient inzicht verkregen te worden in het succes,
succesfactoren, en mogelijke verbeterpunten van het aanbod van Klik &
Tik in bibliotheken. De inzichten dienen bij te dragen aan een succesvolle
integratie van het project in het landelijke programma Mediawijsheid van
het SIOB.
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Hebben medewerkers deelgenomen aan de train-de-trainerworkshop bij de Klik & Tik-programma’s?
Hoe is Klik & Tik door bibliotheken onder de aandacht gebracht bij de
eindgebruikers?

Ad onderzoeksvraag 2:
 Hoe passen de activiteiten rondom Klik & Tik bij eventuele andere
activiteiten in de bibliotheek?
 Hoe hebben aan de train-de-trainer-workshop deelnemende
medewerkers de training ervaren en benut?
 Hoe groot was het gebruik van de Klik & Tik-programma’s in de
bibliotheek (en hoe is dit bijgehouden)?
 Welke resultaten ziet men terug bij de eindgebruikers?
 Wat is het nut en de functie van de helpdesk bij Klik & Tik. Samen op
’t web geweest?
Ad onderzoeksvraag 3:
 Hoe en in hoeverre willen deelnemende bibliotheken dienstverlening
rondom Klik & Tik-materialen voortzetten?
 Onder welke voorwaarden willen bibliotheken die nog geen
dienstverlening rondom Klik & Tik aanbieden dit in de toekomst wel
doen?
 Welke factoren dragen bij aan succes van het aanbod van Klik & Tik in
bibliotheken, welke juist niet?
 Welke aanpassingen in aanbod, promotie, begeleiding e.d. van en bij
dienstverlening Klik & Tik-materialen in bibliotheken zijn gewenst
voor de toekomst?
 Aan welke (ondersteunende) voorzieningen rondom educatie voor
mediawijsheid is behoefte in bibliotheken?
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KORTE LITERATUURSTUDIE
Met een korte literatuurstudie van onderzoek dat eerder is gedaan naar
educatieve trajecten voor laaggeletterden en laagopgeleiden hebben we
een beeld geschetst van wat we mogen verwachten van een project als
Klik & Tik in bibliotheken.

4. OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek dient inzicht te geven in het succes, de succesfactoren, en
de mogelijke verbeterpunten van het aanbod van Klik & Tik in
bibliotheken, ten behoeve van een eventuele en succesvolle integratie
van Klik & Tik-materialen in het landelijke programma Mediawijsheid van
het SIOB. Het onderzoek bestaat daartoe uit een combinatie van:
 een korte literatuurstudie,
 gesprekken met sleutelfiguren van bibliotheken en
samenwerkingspartners,
 een inventarisatie onder deelnemers train-de-trainer-workshop in
Noord- en Zuid-Holland,
 een analyse van gebruikersstatistieken van de Klik & Tik-materialen.1

In de literatuurstudie beschrijven we de resultaten van onderzoeken naar
deelname aan, de ervaringen met en effecten van educatieve trajecten
voor volwassenen. Met de bevindingen uit de literatuur kunnen de
bevindingen in dit onderzoek in een breder kader worden geplaatst.
De onderzoeken die we bespreken zijn gericht op non-formele
volwasseneneducatie, laaggeletterden en laagopgeleiden. Ook worden
hier resultaten in het kader van afstandsleren besproken. Om belangrijke
bevindingen en trends te signaleren, kijken we ook over de grens en
binnen de formele educatie.

De gesprekken met sleutelfiguren maken het grootste deel uit van dit
onderzoek. We bespreken de opzet en aanpak van de verschillende
onderdelen van het onderzoek.

GESPREKKEN
Om verschillende aanpakken en ervaringen met Klik & Tik in bibliotheken
in de breedte te verkennen en inzicht te krijgen in het hoe en waarom
achter de aanpakken en ervaringen, hebben we gesprekken gevoerd met
sleutelfiguren in bibliotheken die betrokken zijn geweest bij de uitrol van
Klik & Tik in hun bibliotheek.

1

Om het gewenste inzicht te krijgen is in eerste instantie gekozen voor een combinatie
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve deel zou bestaan uit
gesprekken met sleutelfiguren in bibliotheken en het kwantitatieve deel uit een digitale
enquête onder alle bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken aangesloten bibliotheken.
Lopende het onderzoek constateerden we echter dat het aantal bibliotheken dat op het
moment van het onderzoek de Klik & Tik-programma’s ondersteunt, of heeft ondersteund,
voor een aanzienlijk deel al is bereikt met het kwalitatieve onderzoek. In combinatie met
het inzicht dat landelijk niet goed bekend is wie in de verschillende bibliotheken de
contactpersonen zijn voor educatie mediawijsheid, en een mogelijk daarmee gepaard
gaande lage respons bij een digitale enquête, is in overleg met de opdrachtgever besloten
het kwalitatieve deel uit te breiden en het kwantitatieve deel voor wat betreft de enquête
te laten vervallen.

Om een goed beeld te krijgen van ervaringen bij en verbeterpunten voor
samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties bij de uitrol van
Klik & Tik hebben we aanvullend gesproken met sleutelfiguren van
samenwerkingspartners en loketorganisaties betrokken bij het
organiseren van de dienstverlening en de toestroom van eindgebruikers
rondom Klik & Tik in bibliotheken.
24

Opzet en aanpak van het onderzoek

Van kickstart tot cursus?

De onderzoeksdeelvragen zijn voor het kwalitatieve deel van het
onderzoek in overleg met ProBiblio en SIOB uitgewerkt in uitgebreide
gespreksleidraden (zie Bijlagen).

We hebben in de steekproef voor de gesprekken daarom gestreefd naar
spreiding in de wijzen waarop bibliotheken dienstverlening rondom Klik &
Tik aanbieden. Niet alle vormen van dienstverlening komen echter even
vaak voor en voor sommige vormen van dienstverlening hebben we maar
enkele bibliotheken kunnen vinden.

CONTEXTUELE ONDERWERPEN IN GESPREKSLEIDRADEN
In de gespreksleidraden zijn naast onderwerpen met directe betrekking
op de onderzoeks(deel)vragen ook onderwerpen opgenomen met
betrekking tot de (beleids)context waarin bibliotheken opereren. Deze
onderwerpen geven een beeld van werkwijzen, mogelijkheden en
beperkingen van de invulling van educatie voor mediawijsheid. Inzicht
hierin biedt een kader voor de duiding van de ervaringen en keuzes van
de bibliotheken met betrekking tot het aanbod van dienstverlening
rondom de Klik & Tik-oefenmaterialen. Onderwerpen die daarom naast
de onderwerpen met betrekking tot de onderzoeksvragen in de
gespreksleidraden zijn opgenomen zijn:
 achtergronden van bezoekers;
 het beeld van mediawijsheid in bedieningsgebied;
 het beleid voor mediawijsheid in de bibliotheek;
 het beeld van de rol van bibliotheken bij educatie;
 concrete invulling van educatie voor mediawijsheid;
 de wijze waarop beleid en aanbod tot stand komen;
 de uitdagingen bij de invulling van educatie voor mediawijsheid.

WERVING GESPREKKEN
Uiteindelijk is aan de hand van de gespreksleidraden face-to-face
gesproken met sleutelfiguren van 24 bibliotheken, als volgt
onderverdeeld:
 Klik & Tik-aanbod met ondersteuning van maatschappelijke stagiairs
en samenwerking met UWV (n=8)
 Klik & Tik-aanbod met begeleiding door eigen medewerker na
deelname train-de-trainer-workshop (n=4)
 Klik & Tik-aanbod met begeleiding door eigen medewerker zonder
deelname train-de-trainer-workshop (n=2)
 Klik & Tik-aanbod met ondersteuning door een externe
(vrijwilligers)organisatie (n=2)
 Klik & Tik-aanbod met ondersteuning door externe organisatie en
eigen medewerker (n=2)
 Geen Klik & Tik-ondersteuning maar wel train-de-trainer-workshop
gevolgd (n=6)
Daarnaast is aan de hand van de gespreksleidraden telefonisch gesproken
met sleutelfiguren van 4 bibliotheken, te weten met:
 Geen Klik & Tik-ondersteuning en geen train-de-trainer-workshop
gevolgd (n=4)

STEEKPROEF GESPREKKEN
Bij aanvang van het onderzoek was bekend dat bibliotheekmedewerkers
hebben kunnen deelnemen aan een workshop train-de-trainer-workshop
voor Klik & Tik en op verschillende wijzen dienstverlening rondom de Klik
& Tik-oefenmaterialen hebben kunnen aanbieden.
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Ook is aanvullend face-to-face gesproken met:
 sleutelfiguren van samenwerkende organisaties (n=5)

WERKbedrijven (die digibeten doorverwijzen), Seniorweb (een
vrijwilligersorganisatie). Ook hierbij zijn gespreksleidraden gehanteerd
(zie Bijlagen).

Tot slot is aanvullend telefonisch gesproken met:
 begeleiders van samenwerkende organisaties (n=4).

AANVULLENDE TELEFOONGESPREKKEN BIBLIOTHEKEN
Omdat het grootste deel van de bibliotheken geen aanbod heeft, hebben
wij veel bibliotheken moeten bellen om voldoende deelnemende
bibliotheken te vinden voor de gesprekken. De meeste bibliotheken waar
wij telefonisch contact mee hebben gehad bieden dan ook (nog) geen
dienstverlening aan rondom Klik & Tik. Deze gesprekken hebben ons veel
inzicht verschaft in de redenen hiervoor.

Face-to-face gesprekken duurden gemiddeld 75 minuten. Telefonische
gesprekken duurden gemiddeld 45 minuten. Het volledige overzicht van
bibliotheken en samenwerkingspartners waar met sleutelfiguren is
gesproken is opgenomen in de bijlagen bij dit rapport (zie Bijlagen).
GEOGRAFISCHE SPREIDING BIBLIOTHEKEN BIJ GESPREKKEN
Bibliotheken die bij het onderzoek zijn betrokken liggen zowel in de
Randstad als in ‘de provincies’ en in zowel grotere als kleinere gemeenten
(zie Bijlagen). Ook hebben we met medewerkers van zowel zelfstandige
als gemeentebibliotheken gesproken.
Bibliotheekorganisaties die bij het onderzoek zijn betrokken hebben
meestal meerdere vestigingen: een hoofd- en meerdere wijk- of
dorpsvestigingen.
In sommige regio’s of steden zijn veel kleine bibliotheken gevestigd in
wijken, scholen en multifunctionele centra. Ongeveer de helft van de
respondenten waar wij mee spraken heeft te maken met reorganisaties in
de bibliotheekorganisatie waarbij het aantal nevenvestigingen wordt
teruggebracht.

De verschillende telefoongesprekken met PSO’s (n=11) en bibliotheken
(n=35) duurden gemiddeld 10 tot 20 minuten. De informatie die wij in
deze gesprekken (ongestructureerd) verzameld hebben beschouwen we
als aanvullend op en ondersteunend bij de interviews . Met name met
betrekking tot het onderwerp ‘redenen om geen dienstverlening rondom
Klik & Tik aan te bieden’ geven zij een uitgebreid en betrouwbaar beeld.
Het volledige overzicht van alle bibliotheken waarmee aanvullende
telefonische gesprekken zijn gevoerd is opgenomen in de bijlagen.
INVENTARISATIE ONDER DEELNEMERS TRAIN-DE-TRAINER-WORKSHOP
Tot slot is een telefonische inventarisatie gehouden onder 25
bibliotheekorganisaties waar deelnemers aan de train-de-trainerworkshop voor Klik & Tik in Noord- en Zuid-Holland hebben deelgenomen.
We vroegen de respondenten of in deze bibliotheken vervolgens wel of
geen dienstverlening rondom Klik & Tik is opgezet en, in het geval dat niet
zo was, waarom.

GESPREKKEN MET SAMENWERKINGSPARTNERS
We hebben aanvullend met enkele respondenten gesproken die werken
bij organisaties waar bibliotheken mee samenwerken: Codename Future
(die bemiddelt bij de samenwerking tussen bibliotheken), twee UWV
26

Opzet en aanpak van het onderzoek

Van kickstart tot cursus?

ANALYSE GEBRUIKERSSTATISTIEKEN
Tot slot analyseren we een aantal gebruikersstatistieken van de Klik & Tikmaterialen, zoals die via de oefenportal Oefenen.nl van ETV.nl worden
opgeslagen. We willen daarmee, naast de bevindingen bij de gesprekken,
een meer objectief beeld verkrijgen van het gebruik van Klik & Tikmaterialen in bibliotheken die op verschillende wijzen dienstverlening
rondom Klik & Tik hebben aangeboden.
We hebben daartoe de bezoekersaantallen en de bezoekfrequentie van
de oefeningen van de Klik & Tik-programma’s in bibliotheken voor 2011
verzameld en geanalyseerd.
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Omdat mensen ook thuis met Klik & Tik-materialen kunnen oefenen,
worden ook resultaten in het kader van afstandsleren (distance learning)
besproken.

5. KORTE LITERATUURSTUDIE - EDUCATIE VOOR
LAAGGELETTERDE EN LAAGOPGELEIDE
VOLWASSENEN

Na de bespreking van de bevindingen uit de literatuur trekken we enkele
conclusies met betrekking tot het gebruik en de effecten van educatie
voor volwassen laagopgeleiden en laaggeletterden en destilleren we
succesfactoren die ook voor het vormgeven van dienstverlening rondom
Klik & Tik relevant zijn.

Beide Klik & Tik-programma’s richten zich op laagopgeleiden en
laaggeletterden die moeite hebben hun weg te vinden op het internet.
Daartoe is rekening gehouden met het taalniveau en met het ontwerp van
de interactietypes van het programma.
Met deze literatuurstudie krijgen we een beeld van opbrengsten van en
succesfactoren bij educatie van digitale vaardigheden voor laagopgeleide
en laaggeletterde volwassenen. In hoeverre wordt van het aanbod
gebruik gemaakt? Hebben de trajecten de gewenste effecten? En wat zijn
succesfactoren? Met de bevindingen uit de literatuur kunnen de
bevindingen uit de gesprekken over dienstverlening rondom Klik & Tikmaterialen in bibliotheken, die besproken worden in de volgende
hoofdstukken, in een breder kader worden geplaatst.

5.1 Leren door laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen
MOTIEVEN EN DREMPELS
Motieven en drempels voor leren door laaggeletterden en laagopgeleide
worden in diverse bronnen besproken en onderzocht (o.a. Chilvers, 2008;
Vermeersch & Vandenbroucke, 2009; Smit & Bersee, 2011). We
bespreken kort de belangrijkste motieven en drempels bij het leren door
deze groepen.

De onderzoeken die we hier bespreken zijn gericht op
volwasseneneducatie en bevatten in ieder geval steeds één van de
volgende elementen:
 doelgroep: laaggeletterden, laagopgeleiden;
 materialen: gebruik van digitale leermiddelen.

Laagopgeleide volwassenen hebben de volgende motieven tot leren:
 verbetering van de maatschappelijke positie (opleiding en baan);
 verplichting (inburgering, re-integratiecursus, cursus vanuit werk
sociale druk);
 maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid;
 opvoeding van (klein)kinderen;
 plezier en ontwikkeling.

We gaan daarbij zowel in op bevindingen van formele trajecten als nonformele trajecten.

28

Korte literatuurstudie – Educatie voor laaggeletterde en laagopgeleide volwassenen

Van kickstart tot cursus?



Laaggeletterden en laagopgeleiden ervaren vaak extra drempels om te
leren of om deel te nemen aan onderwijs. Belangrijke drempels zijn:
 gebrek aan tijd;
 de leeftijd en gezondheid;
 de (gepercipieerde) prijs van het aanbod;
 de beperkte capaciteiten van laaggeletterden als het gaat om het
zoeken naar, vinden en gebruiken van leermogelijkheden
(zelfsturing);
 psychologische drempels zoals faalangst en schaamte;
 beperkte zelfsturing.



Erkenning van behaalde leerresultaten door bijv. een certificaat of
een diploma.
Een activerend toeleidingstraject is vaak nodig om tot leren te
komen/ het leren moet extra aantrekkelijk gemaakt worden.

VOORWAARDEN VOOR ZELFSTURING
Zelfsturing heeft betrekking op het vermogen zelfstandig vorm en richting
te geven aan het leren. Verwante begrippen zijn docent-onafhankelijk
leren, zelfgestuurd leren, locatie-onafhankelijk leren en zelfstudie. De
leerder moet hiervoor over voldoende vaardigheden beschikken, zoals:
intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen, realistische leerdoelen
kunnen stellen, kunnen plannen en reflecteren over eigen leerstijl en
vorderingen, zelf studievorderingen kunnen bijhouden, technische
vaardigheden (typen, digitale vaardigheden) en studievaardigheden.
Ook moeten de materialen geschikt zijn voor zelfstandig gebruik(o.a.
Tusting & Barton, 2010). Dit vereist dat:
 materialen informatie verschaffen over de inhoud en door te werken
oefeningen;
 de gebruiker voor deze informatie niet afhankelijk is van een docent
en oefeningen worden voorafgegaan door een instructie of uitleg;
 voor de oefeningen een antwoordsleutel beschikbaar is;
 sprake is van feedback en voortgangsregistratie bij online oefenen;
 het materiaal gemakkelijk te vinden en te verkrijgen is.

VOORWAARDEN BIJ HET LEREN DOOR LAAGOPGELEIDE VOLWASSENEN
Bij het leren door laagopgeleide volwassenen zijn in het algemeen de
volgende zaken van belang (o.a. Bohnenn c.s., 2009):
 Leerstof moet ingebed zijn in herkenbare c.q. betekenisvolle
contexten.
 Leeromgeving moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden die
een cursist heeft.
 Kleine stappen in het leerproces. Stof moet in kleine stukjes worden
aangereikt.
 Leerstof moet nuttig zijn op korte termijn: direct kunnen toepassen,
direct nut hebben en direct resultaat zien.
 Leeractiviteiten moeten laagdrempelig, aantrekkelijk, leuk en
activerend zijn.
 Leren moet ook een beetje gezellig zijn (taalontmoeting, in contact
met andere mensen in dezelfde situatie/ peer-contact).
 Een veilige leeromgeving (fouten maken mag; eigen tempo bepalen).
 Stimulering positieve feedback vanuit sociale omgeving (docent,
vrienden, familie e.d.).

TOEGEVOEGDE WAARDE BLENDED LEARNING
Een vorm van leren die het leren voor laagopgeleiden en laaggeletterden
aantrekkelijker kan maken is blended learning. Bij blended learning gaat
het om afwisseling in(o.a. LittleJohn, 2007; Beetham & Sharpe, 2010):
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5.2 Opbrengsten educatie voor volwassenen

leerplek: thuis, school, bibliotheek, wijkcentrum, werkplek, open
leercentrum;
individuele zelfwerkzaamheid en groepsonderwijs;
fysieke face-to-face ontmoetingen en social media;
begeleiding: docent op school, taalmaatje/vrijwilliger thuis of in
bibliotheek, telefonisch en online helpdesk;
werkvormen;
didactiek;
leermateriaal: schriftelijk, multimedia, Internet en televisie.

ALGEMENE DEELNAMECIJFERS EDUCATIE VOOR VOLWASSENEN
Hartgers en Pleijers (2010) geven op basis van de resultaten van de
Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Adult Education Survey (AES)
cijfers over deelname aan lange en korte opleidingen (formeel en nonformeel) in Nederland. In 2007 volgde bijna 10% van de bevolking van 25
tot 65 jaar een lange opleiding (half jaar of langer), ruim 40% volgde een
korte opleiding (korter dan een half jaar).2

Ervaringsgegevens wijzen uit dat blended learning vanwege afwisseling en
variëteit, het leren aantrekkelijk maakt en daarom ook het meest effectief
is. Dit geldt zeker voor de doelgroep van laagopgeleide volwassenen.
Blended learning heeft tevens het grote voordeel dat de leerder zelf kan
ontdekken welke leerstijl het beste bij hem of haar past.

EFFECTEN FORMELE EDUCATIE VOOR LAAGOPGELEIDE VOLWASSENEN
Lupi et al. (2011) hebben binnen acht Europese landen (Nederland, België,
Italië, Oostenrijk, Roemenië, Griekenland, Denemarken en Duitsland)
onderzocht of laagopgeleiden na deelname aan formele educatieve
trajecten, een betere plek in de samenleving verwerven. Dit wordt sociale
inclusie genoemd en is als volgt gedefinieerd (Lupi et al., 2011, p.3):
a multidimensional process of individuals who try to control and to cope
with resources and services, take part in society and its activities,
connect to social relations and feel included in the (local) area.

ONDERSTEUNING BIJ LEREN MET DIGITALE LEERMATERIALEN
Binnen het concept van ‘digitaal leren’ is de rol van de begeleider anders
dan bij meer klassieke vormen van leren. De Greef (2011) geeft in een
onderzoek naar de leer- en oefenomgeving van digitaal leren voor
laagopgeleiden aan dat de begeleider naast vakinhoudelijke competenties
een aantal didactische en pedagogische vaardigheden dient te bezitten.
Zijn of haar rol is die van expert en mentor, waarbij het geven van
persoonlijke aandacht het meest belangrijk is voor mensen met een lage
opleiding. Hierbij geeft de begeleider feedback, draagt nieuwe kennis en
oefenmaterialen aan, geeft persoonlijke begeleiding en geeft antwoord
op vragen.

In het onderzoek van Lupi et al. (2011) is gekozen voor de methode van
zelfrapportage: de respondenten vullen een vragenlijst in waarin ze zelf
beoordelen in hoeverre ze bijvoorbeeld beschikken over bepaalde
vaardigheden. De resultaten wijzen uit dat na deelname rond de 40% van
de deelnemers:

2

Het begrip korte opleiding of cursus is hier ruim opgevat. Hiermee worden zowel
geplande periodes van training bedoeld waar kennis en vaardigheden (face-to-face) aan
een groep worden overgedragen, als schriftelijke cursussen, privélessen en workshops.
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NON-FORMELE EDUCATIE
Naast formele educatie speelt non-formele educatie een steeds
belangrijkere rol bij een leven lang leren. Het kan daarbij gaan om werk
gerelateerde activiteiten, maar ook meer vrijblijvende leeractiviteiten
gericht op maatschappelijke participatie of persoonlijke ontplooiing, zoals
aanbod in bibliotheken en buurtcentra.

zich meer competent voelt op het vlak van basisvaardigheden (basic
life competences);
zich gelukkiger, veiliger en meer in controle voelt;
meer deelneemt aan activiteiten in de samenleving;
meer sociale interactie ervaart.

Mogelijkheden om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven
(transfer) zijn een belangrijke factor in de beleefde toename van sociale
inclusie na het volgen van een educatief traject door laagopgeleiden.

Kenmerken van non-formele educatie zijn over het algemeen (Doets et
al., 2008):
 een mix van aanbodsturing en vraaggerichtheid,
 vrije keuze tot deelname,
 invloed van deelnemers op het programma en een informele sfeer.

Ook voor de Nederlandse situatie wijst onderzoek uit dat van ongeveer
40% van de cursisten de sociale inclusie verhoogd is na het volgen van een
educatief traject. De onderzoeksdoelgroep bestond in Nederland uit
deelnemers aan trajecten sociale redzaamheid bij de Regionale
Opleidingen Centra (ROC’s). Een groot deel van deze trajecten bestond uit
taal- en rekentrajecten en trajecten basis- en digitale vaardigheden (De
Greef et al., 2010).

Ook educatie met Klik & Tik-materialen in bibliotheken mag als een vorm
van non-formele educatie gezien worden.
DEELNAMECIJFERS NON-FORMELE EDUCATIE VOOR VOLWASSENEN
Precieze cijfers over deelname van de totale volwassen bevolking aan
specifiek de non-formele educatie zijn lastig te vinden. Doets et al. (2008)
schatten op basis van nationale en lokale bevindingen dat de ondergrens
van deelname van volwassenen aan non-formele educatie rond de 15%
ligt.

Een jaar na het hiervoor genoemde onderzoek heeft De Greef (2011) bij
55 van de respondenten onderzocht in hoeverre effecten duurzaam zijn.
Vastgesteld is dat na deelname aan de educatieve trajecten duurzame
effecten te constateren zijn. Van de onderzochte effecten is een
duurzaam effect vastgesteld bij ruim de helft van de respondenten
waarbij eerder een verhoging van de beleefde sociale inclusie was
geconstateerd. De individueel gerichte effecten zijn daarbij meestal
blijvender dan de effecten die te maken hebben met het contact met
anderen (omgevingsgerichte factoren).

Toegespitst op de non-formele context kan gesteld worden dat deelname
aan volwasseneneducatie (Doets et al., 2008):
 afneemt naarmate de leeftijd toeneemt, vooral op
arbeidsgerelateerde gebieden.
 toeneemt als het opleidingsniveau van de deelnemers hoger is.
 afneemt in slechtere sociale en economische situaties.
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5.3 Opbrengsten van e-learning door laagopgeleide en
laaggeletterde volwassenen

lager is in landelijke gebieden dan in stedelijke gebieden.
van etnische minderheden achterblijft.

EFFECTEN NON-FORMELE EDUCATIE VOOR LAAGOPGELEIDE VOLWASSENEN
De Greef (2012) heeft onderzoek verricht naar de effecten van nonformele educatieve trajecten op sociale inclusie van deelnemers. Het
onderzoek brengt in kaart of laagopgeleiden na deelname aan nonformele educatieve trajecten in verschillende leercontexten (onderwijs,
wonen, welzijn, arbeid, zorg), en na het oefenen in de digitale
leeromgeving van ETV.nl, een betere plek in de maatschappij en op de
arbeidsmarkt verwerven.

NALA DISTANCE LEARNING
Hegarty en Feeley (2010) hebben onderzoek verricht naar ervaringen van
deelnemers aan het geletterdheidprogramma Distance Learning (DL) van
NALA (National Adult Literacy Agency) in Ierland.
De deelnemers aan dit geletterdheidsprogramma hebben de school veelal
vroeg verlaten zonder kwalificaties. Zij hebben vaak eerder deelgenomen
aan groepslessen in geletterdheideducatie en zijn hier dusdanig in
teleurgesteld dat zij geen face-to-face lessen meer wilden volgen.

Uit de resultaten blijkt dat scholing voor laagopgeleide deelnemers vanuit
de verschillende non-formele leercontexten en middels de digitale
oefenomgeving van ETV.nl een positief effect heeft op de sociale inclusie.
Op de verschillende variabelen van sociale inclusie heeft ongeveer de
helft van de laagopgeleiden volgens eigen perceptie na deelname aan
deze non-formele educatieve trajecten een groei door gemaakt. Hoe
groot die groei is wordt echter niet onderzocht of gevraagd.

In het programma DL worden verschillende communicatiemiddelen
ingezet met verschillende doeleinden:
 Radio- en televisie-uitzendingen worden ingezet om mensen te
motiveren deel te nemen.
 Deelnemers worden telefonisch begeleid tijdens de cursus door
getrainde medewerkers.
 Deelnemers ontvangen geprinte materialen thuis.
 Deelnemers kunnen materialen op internet vinden en communiceren
via e-mail.

Volgens de deelnemers aan dit onderzoek leiden de non-formele
educatieve trajecten niet alleen tot een betere plek in de samenleving,
maar ook tot een betere positie op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt
bedoeld dat zij oftewel een betaalde baan hebben gevonden oftewel hun
baan beter kunnen uitvoeren.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers tevreden zijn over de aanpak van
NALA. Ondanks dat de begeleiding op afstand is, wordt een goede relatie
met de begeleider opgebouwd.
Gedurende het leerproces maken deelnemers zich bovendien minder
druk om het stigma van laaggeletterdheid, waardoor ze meer ontspannen
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konden leren en een positievere kijk op de toekomst hadden. Ook worden
met deze aanpak goede resultaten behaald op het gebied van onder
andere de persoonlijke ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de mate van
geletterdheid.

en een begeleidingsomgeving waarin een discussieforum is
opgenomen.

ETV.NL-MATERIALEN
ETV.nl realiseert educatieve televisieseries en multimediale oefen- en
instructieprogramma’s voor laaggeletterden en laagopgeleiden. Hiermee
kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden
zoals taal, rekenen en computervaardigheden.
Er zijn verschillende onderzoeken verricht naar de ervaringen met en
effectiviteit van de programma’s van ETV.nl. We geven een korte
beschrijving van de bevindingen.

Het meest succesvol bij deze aanpak zijn deelnemers die toegewijd en
goed georganiseerd zijn en steun van familie en vrienden hebben. Zij zijn
in staat DL in hun leven te integreren en zij zijn de meest gemotiveerde en
zelfsturende cursisten.
In een onderzoek specifiek naar de ervaringen van gebruikers met de
website writeon.ie, die onderdeel is van NALA’s Distance Learning Service
(DLS) concluderen Hegarty en Feeley (2011) dat:
 duizenden mensen met niet of nauwelijks een kwalificatie weer gaan
leren met dit programma;
 het programma aantrekkelijk is omdat het online kan worden gevolgd
(dit geeft status en doet minder denken aan eerder doorlopen
onderwijs waar deelnemers vaak negatieve ervaringen mee hebben);
 het voor deelnemers die voldoende vaardigheden hebben mogelijk is
zelfsturend te werken met het materiaal;
 de combinatie van face-to-face begeleiding en zelfstandig online leren
verhoogt het tempo van leren;

Verhoeks - van de Laar (2005) onderzocht of educatieve televisie, en dan
met name het programma Taalklas.nl, doelmatig en aantrekkelijk is voor
laagopgeleide volwassen tweede taal leerders.
De bevindingen zijn dat deelnemers een leerwinst boeken (vergroting van
de woordenschat). Bij deelnemers die begeleid zijn door een docent is het
effect groter dan bij de andere deelnemers.
Alle deelnemers vonden de combinatie van het kijken naar de televisie en
het maken van de computeroefeningen een aantrekkelijke manier van
leren.
Smit & Bersee (2009) hebben onderzocht hoe de methode Lees en Schrijf!
Taal op je werk van ETV.nl wordt gebruikt en beleefd. Lees en Schrijf! Taal
op je werk bestaat uit twaalf televisieafleveringen, een werkboek, en een
website met aanvullende oefeningen en de mogelijkheid om de
televisieserie te bekijken. De bevindingen wijzen uit dat zowel docenten
als eindgebruikers het programma positief waarderen.

Het onderzoek wijst verder uit dat deelnemers bij het werken met de
materialen behoefte hebben aan:
 een introductievideo;
 gedetailleerde feedback;
 een omgeving waar met de familie geleerd kan worden;
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Naast de onderzoeken naar specifieke programma’s van ETV.nl, hebben
Smit & Bersee (2011) een totaalonderzoek uitgevoerd naar het gebruik en
de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie voor
volwassenen.

Laaggeletterden die de drempel voor het volgen van een cursus als te
hoog ervaren, vinden in deze methode een alternatief om toch te
gaan leren.
Het programma sluit goed aan bij de ervaringswereld en leerwijzen en
–behoeften van laaggeletterden.
Een positief effect is geconstateerd op de motivatie en concentratie
van laaggeletterden om zelfstandig of in de cursus aan de lees- en
schrijfvaardigheden te werken.
Er gaat een activerende werking uit van het programma.
Het programma draagt (in ieder geval indirect) bij aan de verbetering
van de lees- en schrijfvaardigheden van laaggeletterden en daarmee
aan het zelfvertrouwen van de deelnemer.
Het programma heeft geen duidelijk aantoonbaar effect op
taboedoorbreking bij laaggeletterden.

Bevindingen uit het onderzoek zijn dat de ETV.nl-materialen voldoen aan
de criteria voor het leren door laagopgeleide volwassen en een breed
bereik hebben onder verschillende doelgroepen, zoals:
senioren, allochtonen, laagopgeleiden en laaggeletterden.
Ook worden de materialen in een breed scala van formele en non-formele
educatieve contexten gebruikt, zoals:
 ROC’s
 sociale Werkbedrijven
 Speciaal Onderwijs
 Inburgerings- en re-integratiecursussen
 Penitentiaire inrichtingen
 zorg- en welzijnswerk
 vrijwilligerswerk
 thuis.

Aandachtspunten bij het programma zijn:


Voor een deel van de laaggeletterde eindgebruikers is het door
beperkte concentratie, discipline en doorzettingsvermogen moeilijk
zelfstandig te werken met het materiaal.



Leerders, zowel cursisten als individuele leerders, hebben behoefte
aan goede feedback op de gemaakte oefeningen.



De deelnemers aan cursussen waar gewerkt wordt met ETV.nl-materialen,
oefenen vaak ook thuis met de materialen. Echte zelfstudie komt onder
de genoemde doelgroepen echter niet vaak voor. De zelfsturing wordt
wel verhoogd door gebruik van ETV.nl-materialen. Ook faciliteren ETV.nlmaterialen blended-learning.

Niveauverschillen:
o Leerders met een lager niveau dan A2 hebben meer
begeleiding en herhaling nodig.
o

Leerders met een hoger niveau dan A2 hebben voldoende
uitdaging in de vorm van extra materialen en oefeningen
nodig.

Zowel de eindgebruikers als de begeleiders waarderen de programma’s
van ETV.nl in hoge mate, onder andere door de toegankelijkheid, de
aantrekkelijkheid en het leerzame karakter van de programma’s. Zij
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noemen tevens als effecten van de programma’s een verhoogd
zelfvertrouwen, meer taalvaardigheden en alledaagse vaardigheden, trots
en motivatie om door te gaan met oefenen.

DREMPELS VERLAGEN MET NON-FORMELE EDUCATIE EN DIGITALE MATERIALEN
Deelname aan educatie door laagopgeleide volwassenen kan de sociale
inclusie van deze groep verhogen en tot een blijvend effect leiden. In
2007 volgde bijna 10% van de bevolking van 25 tot 65 jaar een lange
opleiding (half jaar of langer), ruim 40% volgde een korte opleiding (korter
dan een half jaar).

OPBRENGSTEN VAN INZET DIGISTAGIAIRS
Een speciale vorm van ondersteuning die bij het gebruik van Klik & Tikmaterialen in bibliotheken wordt ingezet is begeleiding door zogenaamde
maatschappelijke digistagiairs (zie paragraaf 2.3). In de Verenigde Staten
waar al langer met dit concept wordt gewerkt zijn verschillende studies
voorhanden die ingaan op het effect van deze aanpak. Deze studies laten
zien dat de aanpak voor zowel de oudere digibeten als de jongere
begeleiders een positief effect heeft, waaronder (Kolodinsky, 2002):
 verhoogde leerprestaties van zowel de jongeren als de ouderen;


verbeterde attitude naar de andere generatie;



positieve verandering van de attitude van de ouderen ten opzichte
van computers;



vergroot vertrouwen in het eigen kunnen van de ouderen;



verbeterde leidinggevende capaciteiten, zelfvertrouwen en
omgaansgemak met ouderen bij de jongeren.

Laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen hebben echter over het
algemeen te maken met extra drempels om te gaan leren. Zij ervaren
vooral meer psychologische drempels, zoals faalangst en schaamte. Ook
kennen zij een beperkte zelfsturing door beperkte capaciteiten als het
gaat om het zoeken naar en vinden en gebruiken van leermogelijkheden.
Non-formele educatie kan de door laagopgeleide en laaggeletterde
volwassenen ervaren drempels naar leren echter verlagen. Deelname van
volwassenen aan non-formele educatie ligt bij benadering op 15%.
Deelnemers aan non-formele educatie lijken over het algemeen tevreden
met het aanbod. Het is relatief toegankelijk en laagdrempelig.
De inzet van digitale en e-learningmaterialen daarbij kan de door
laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen ervaren drempels om te
leren nog verder verlagen. Deze materialen worden dan ook veel gebruikt
in non-formele educatie voor kwetsbare groepen. De deelnemers
waarderen digitale programma’s juist omdát het digitaal is. Het geeft
status en refereert minder aan eerdere negatieve leerervaringen en kan
zodoende de drempel om (weer) te gaan leren verder verlagen.

5.4 Conclusies
We vatten de belangrijkste conclusies met betrekking tot opbrengsten
van educatie voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen en het
gebruik van digitale en e-learningmaterialen samen. Afsluitend benoemen
we succesfactoren voor educatie voor laagopgeleide en laaggeletterde
volwassenen met Klik & Tik-materialen in bibliotheken.
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Tot slot kan bij educatie voor digitale vaardigheden ook de inzet van
digistagiairs bijdragen aan het leren.



EFFECTEN DIGITALE EN E-LEARNINGMATERIALEN
Effecten van het gebruik van digitale en e-learning door laagopgeleiden
en laaggeletterden zijn:
 een stijging van het zelfvertrouwen en toegenomen vaardigheden (
zowel specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld lezen en schrijven), als
leervaardigheden (zoals zelfsturend leren) en alledaagse
vaardigheden (persoonlijke ontwikkeling);
 een meer ontspannen houding ten opzichte van leeractiviteiten en
een positievere kijk op de toekomst;
 een motiverende en activerende werking.

Gebaseerd op onderzoek naar Lees & Schrijf! Taal op je werk zijn
aandachtspunten:
 Laaggeletterden met een taalniveau lager dan A2 vinden het soms
moeilijk zelfstandig met de materialen te werken en hebben soms
veel begeleiding nodig.
 Leerders hebben behoefte aan feedback op de gemaakte oefeningen.
 Leerders met een taalniveau hoger dan A2 hebben behoefte aan extra
oefeningen en materialen.

De materialen vergroten het zelfvertrouwen en worden ervaren als
leerzaam en motiverend.

CHECKLIST BIJ DE EDUCATIE VOOR LAAGOPGELEIDE EN LAAGGELETTERDE
VOLWASSENEN

TEVREDENHEID EN EFFECTEN ETV.NL-MATERIALEN
Tevredenheid van cursisten en gepercipieerde effecten bij het gebruik van
ETV.nl materialen zijn:
 Gebruikers van ETV.nl-materialen zijn hier over het algemeen
tevreden over. De materialen zijn toegankelijk, aantrekkelijk en
leerzaam.
 De materialen worden in een breed scala aan contexten van formele
en non-formele educatie gebruikt.
 De materialen hebben een breed bereik onder verschillende
doelgroepen zoals senioren, allochtonen, laagopgeleiden en
laaggeletterden.
 De materialen verhogen de zelfsturing bij het leren door deze
groepen.
 Deelnemers die in cursusverband met de materialen werken doen dat
vaak ook thuis.

Op basis van de bevindingen bij de literatuur kunnen we een globale
checklist formuleren voor educatie voor laagopgeleide en laaggeletterde
volwassenen.
Toeleiding/werving
 Er is een activerend toeleidingstraject.
Leeractiviteiten en omgeving
 Leeractiviteiten zijn laagdrempelig, aantrekkelijk, leuk en activerend.
 Leren is ook een beetje gezellig.
 De leeromgeving is veilig (fouten maken mag; in eigen tempo
werken).
 Er is positieve feedback vanuit de sociale omgeving (docent, vrienden,
familie e.d.).
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Indien (ook) sprake moet zijn van zelfstudie:
 Materialen verschaffen informatie over de inhoud en door te werken
oefeningen.
 Oefeningen worden voorafgegaan door een instructie of uitleg.
 Er is feedback en voortgangsregistratie bij online oefenen.
 Het materiaal is gemakkelijk te vinden en te verkrijgen.
 Voor de oefeningen is een antwoordsleutel beschikbaar.

Materialen
 Leerstof is ingebed in herkenbare c.q. betekenisvolle contexten.
 Leerstof is nuttig op korte termijn en is direct toe te passen in het
dagelijks leven.
 Materialen sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en
mogelijkheden die een cursist heeft.
 Combineer zo mogelijk verschillende media, zoals de televisie, de
computer en folio.
Leerproces
 Het leerproces verloopt in kleine stappen. Stof wordt in kleine stukjes
aangereikt.
 Er is eventueel sprake van blended learning, afwisseling van:
o leerplek: thuis, bibliotheek;
o individuele zelfwerkzaamheid en groepsonderwijs;
o werkvormen;
o didactiek.
Begeleiding
 De begeleider is expert maar ook mentor die persoonlijke aandacht
heeft voor de deelnemers.
 De begeleider geeft feedback op het leren en geeft antwoord op
vragen.
 De begeleider draagt nieuwe kennis en oefenmaterialen aan.
Resultaten
 Behaalde leerresultaten worden erkend met bijvoorbeeld een
certificaat of een diploma.
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6. GESPREKKEN DEEL 1 – MEDIAWIJSHEID EN EDUCATIE
IN BIBLIOTHEKEN

6.1 Mediawijsheid in bibliotheken
In deze paragraaf bespreken we de betekenissen die
bibliotheekmedewerkers waar wij mee spraken aan het begrip
mediawijsheid toekennen, het beeld dat zij hebben van de achtergronden
van bezoekers en de problematiek rondom mediawijsheid in het
verzorgingsgebied van hun bibliotheek, en de mate en wijze waarop
beleid voor mediawijsheid tot stand komt.

De onderzoekvragen zijn voor het kwalitatieve deel van het onderzoek in
overleg met ProBiblio en SIOB uitgewerkt in uitgebreide
gespreksleidraden (zie Bijlagen).
Daarin zijn ook onderwerpen opgenomen met betrekking tot de
(beleids)context waarin bibliotheken opereren. Deze onderwerpen geven
een beeld van werkwijzen, mogelijkheden en beperkingen van
bibliotheken bij de invulling van educatie voor mediawijsheid. Inzicht
hierin biedt een kader voor de duiding van de ervaringen en keuzes van
de bibliotheken met betrekking tot het aanbod van dienstverlening
rondom de Klik & Tik-oefenmaterialen.

GROTE VARIATIE IN FUNCTIES VAN BIJ KLIK & TIK BETROKKEN MEDEWERKERS
We hebben voor het onderzoek steeds gevraagd naar medewerkers van
bibliotheken die betrokken zijn bij de opzet en/of het aanbod van
aanvullende dienstverlening rondom Klik & Tik. Dit bracht ons bij een
brede variëteit aan bibliotheekmedewerkers. We hebben gesproken met
medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid en/of het
aanbod van dienstverlening rondom mediawijsheid. Wie hierbij betrokken
is of voor verantwoordelijk is verschilt van bibliotheek tot bibliotheek. We
hebben gesproken met mediacoaches, leden van het managementteam,
medewerkers team educatie en/of volwassenen, specialisten
laaggeletterdheid, directie, medewerkers public relations, hoofd
frontoffice, hoofd backoffice, en medewerkers uitleen die betrokken zijn
bij de begeleiding van mensen die met Klik & Tik oefenen.

Onderwerpen die daarom naast de onderwerpen met betrekking tot de
onderzoeksvragen in de gespreksleidraden zijn opgenomen zijn:
 beeld van mediawijsheid in bedieningsgebied,
 beleid voor mediawijsheid in de bibliotheek,
 beeld van rol bibliotheken bij educatie,
 concrete invulling van educatie voor mediawijsheid,
 wijze waarop beleid en aanbod tot stand komen,
 uitdagingen bij de invulling van educatie voor mediawijsheid.

MEDIACOACHES
Algemeen kan gesteld worden dat hoe groter de bibliotheek is, hoe
nadrukkelijker het onderscheid is tussen uitvoerende taken en
beleidsfuncties. Mediacoaches in de kleinere bibliotheek(organisaties) zijn
vaak ook betrokken bij het ontwikkelen van beleid. In veel bibliotheken
hebben mediacoaches ook nog andere functies. In grotere bibliotheken

We bespreken in dit hoofdstuk de bevindingen uit de gesprekken met
bibliotheekmedewerkers over deze onderwerpen. In hoofdstuk 8
bespreken we de bevindingen van de gesprekken over het
bibliotheekinnovatieproject Klik & Tik.
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“Op dit moment doen we veel met het basisonderwijs maar we gaan daar niet
met ‘een koffertje mediawijsheid’ heen. We noemen dat niet zo.” – Manager

zijn zij vaker volledig vrijgesteld voor hun taken als mediacoach en alleen
uitvoerend bij beleid betrokken. Soms werken de mediacoaches waar wij
mee spraken voor een enkele vestiging, soms bedienen zij vanuit hun
functie een regio.

publieke dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

ACHTERGRONDEN VAN BEZOEKERS VAN DE BIBLIOTHEKEN VERGELIJKBAAR
Achtergronden van bezoekers van de bibliotheken die bij het onderzoek
betrokken zijn variëren maar beperkt. Bezoekers zijn over het algemeen
de bekende groepen: schoolgaande kinderen en scholieren en middelbaar
tot hoger opgeleide mensen, vooral vrouwen, van middelbare en oudere
leeftijd.

MEDIAWIJSHEID BREED OPGEVAT
Mediawijsheid wordt over het algemeen zeer breed opgevat door
respondenten in bibliotheken. De invulling van het begrip wordt ook
regelmatig bewust breed gehouden om te kunnen aansluiten op de vraag
of sturing vanuit de omgeving. We komen daar later op terug.
Een deel van de bibliotheken zegt de definitie van de Raad voor Cultuur te
hanteren.

Alleen de etnische achtergrond varieert naar locatie van de bibliotheek. In
de grote(re) steden in de Randstad maken allochtone bezoekers een
groter deel uit van de bezoekerspopulatie dan in de kleinere gemeenten.
Een enkele bibliotheek werkt samen met een hogeschool en/of heeft
studieplekken met Wi-Fi en krijgt ook meer studenten binnen. Een
regelmatig genoemde groep die mist in de bibliotheek is de groep 20- en
30-plussers.

“Mediawijsheid is onderdeel van praktische vaardigheden,… wat dan heel breed
is.” – Senior informatiespecialist en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
“We proberen het aanbod zo breed mogelijk te houden.” – Manager publieke
dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

GEEN VANZELFSPREKEND BEGRIP
Vaak zijn bibliotheken waar wij medewerkers spraken sterk gericht op het
onderwijs als doelgroep en potentiële afnemer van educatieve producten.
Het begrip mediawijsheid komt daar nog niet altijd vanzelfsprekend aan
de orde.

“Tussen de 18 en de 40 bereiken we het minst. Vanaf 16 haken ze al af. Pas als ze
zelf weer kinderen krijgen komen ze weer naar de bibliotheek. Van de ouderen zijn
het eerst wat meer de vrouwen die weer komen, mannen volgen dan later.” –
Mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

Per wijk of dorpsvestiging is er soms wel wat verschil tussen de bezoekers,
vooral in sociaaleconomische status. Soms spelen bibliotheken daarop in
met hun aanbod.

“Ik weet niet of de term bijvoorbeeld in het onderwijsveld al heel veel herkenning
oproept. […] Vanuit mediawijsheid is de vraagstelling vanuit het onderwijs ook
niet zo helder.” – Stafmedewerker educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
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BEPERKT ZICHT OP DOELGROEPEN MEDIAWIJSHEID
Bibliotheekmedewerkers die bij dienstverlening rondom Klik & Tik
betrokken zijn en in dit onderzoek bevraagd zijn hebben vaak geen
duidelijk en uitgesproken beeld omtrent ‘het mediawijsheidprobleem’ in
hun verzorgingsgebied. Zij geven vaak aan dat niet helemaal duidelijk is
om welke groepen het precies gaat en om welke onderwerpen. Soms
wordt ‘de probleemgroep’ als onzichtbaar ervaren.

VOORAL INFORMATIEVAARDIGHEDEN EN VEILIGHEID
Onderwerpen die in verband worden gebracht met een tekort aan
vaardigheden zijn wel wat concreter dan wanneer in algemene zin naar de
betekenis van mediawijsheid wordt gevraagd, maar hebben vaak ook
weer betrekking op het onderwijs en de jeugd. Deze onderwerpen
worden deels ook zo vanuit landelijke (overheids)beleid aangegeven.
Onderwerpen die genoemd worden zijn:
 veiligheid (voor met name voor jeugd en jongeren);
 informatievaardigheden (voor met name jeugd en jongeren);
 zoekvaardigheden (voor basisonderwijs);
 omgaan met sociale media;
 internetbasisvaardigheden (muis- en toetsenbord, surfen);
 knoppenkennis (ouderen);
 reserveren via de catalogus en internet.

Wanneer wel groepen worden genoemd zijn het vooral de ouderen,
jongeren en ouders. Enkele keren worden ook laaggeletterden en
laagopgeleiden, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers genoemd als
niet digivaardig. Bibliotheekmedewerkers hebben meestal wel de cursus
‘23 dingen’ gevolgd maar die is al niet meer helemaal actueel. Andere
groepen die een enkele keer zijn genoemd zijn voortijdig schoolverlaters,
vrouwen, gereformeerden en ouders die niet weten hoe om te gaan met
het internetgebruik van hun kinderen.

“Waar lopen wij tegenaan, en dat is toch dat mensen niet vaardig zijn in het
zoeken of vinden van informatie.” – Specialist team volwassenen, begeleiding door

“Je weet niet hoe groot de groep is van mensen die de aansluiting aan het
verliezen is.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

eigen medewerker

“Wat wij […] zien is dat de groep 55+ een achterstand hebben en dat de jongeren
[…] net doen of ze alles weten maar helemaal niks weten. En dan heb ik het met
name over veiligheid en doorklikken op dingen zonder te weten waar ze eigenlijk
naartoe gaan, het vrijgeven van informatie en dat soort dingen.” – Coördinator

“Het probleem is dat de doelgroep zo onzichtbaar is. De groep die in ieder geval
nog volgens de theorieën bestaat. De digibeten.” – Lid Team Volwassenen en
Jongeren, begeleiding door eigen medewerker

publieks- en educatieactiviteiten, begeleiding door eigen medewerker

“Een paar jaar geleden was Twitter nog niet zo in opkomst en was Hyves meer in
dan Facebook. Dan wil je wel een opfriscursus.” – Senior informatiespecialist en

“Ik ben naar die bijeenkomst van Digivaardig & Digibewust gegaan waarin ze heel
erg inspelen op jeugd en de veiligheid en het waarschuwen van jeugd of ouders.”

mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

– Mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
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“We zien mediawijsheid als een geïntegreerd onderdeel van ons werk. We hebben
dus niet het gevoel dat er een losse poot Mediawijsheid naast de rest van onze
activiteiten staat.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

WEINIG EXPLICIET BELEID MEDIAWIJSHEID
Overeenkomstig de opvattingen rondom het begrip mediawijsheid is in de
meeste bibliotheken nog maar weinig expliciet beleid op het onderwerp
mediawijsheid geformuleerd. Wel is er regelmatig aandacht voor het
onderwerp in de zin dat het ‘in ontwikkeling’ is. Een deel van die
ontwikkeling is dat personeel wordt opgeleid tot mediacoach. Dit is vaak
de eerste stap die bibliotheken zetten. Soms echter lijkt het voor
bibliotheken ook makkelijker om eerst met de materiële voorzieningen te
beginnen.

“Ik zit zelf hier in de stedelijke werkgroep […] dan hebben wij het allemaal over
basisvaardigheden. Dat is lezen, schrijven, spellen, spreken, luisteren, sociale
vaardigheden, digitale vaardigheden, vaardigheden om informatie goed te
kunnen vinden.” – Medewerker pr, samenwerking UWV en digistagiairs

AFWACHTEND NAAR GEMEENTE
Beleid in bibliotheken wordt geformuleerd door directie,
managementteam , domeincoördinatoren, en in kleinere
bibliotheekorganisaties (ook) door mediacoaches. Dit gebeurt vaak vanuit
contact met stakeholders in het werkgebied: de provincie, de gemeente,
onderwijsinstellingen en/of vrijwilligersorganisaties.

“Er gebeurt nog niet zoveel want we wilden eerst afwachten tot onze
mediacoaches getraind waren.” – Stafmedewerker educatie, geen dienstverlening
rondom Klik & Tik

“In feite is het nooit echt organisatie breed opgepakt. Er komt wel een nieuwe
centrale bibliotheek maar daar wordt mediawijsheid een beetje verenigd in de
sfeer van hardware toepassingen. […] Allemaal mooie dingen, grote schermen,
multitouchtafels.” – Mediacoach, samenwerking UWV en digistagiairs

Regelmatig hebben gemeenten of provincies wensen of beleid voor
mediawijsheid gerelateerde onderwerpen waaraan bibliotheken zich
gemakkelijk lijken te committeren. De mate waarin dit gebeurt hangt af
van de relatie tussen de bibliotheek en de gemeente. Soms blijkt hier een
afwachtende of afhankelijke houding van de bibliotheek uit. De
mogelijkheid subsidies te krijgen lijkt daarbij soms een belangrijke rol te
spelen.

“We hebben geen beleid op mediawijsheid. […] We zijn er natuurlijk [wel] mee
bezig. We hebben nu iPad’s gekocht dus dan moet je daar ook iets mee doen.” –
Coördinator publieks- en educatieactiviteiten, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

GEÏNTEGREERD IN ANDERE ACTIVITEITEN
Er worden wel onderwerpen die onder het brede begrip mediawijsheid
vallen in het beleid opgenomen, maar veelal worden deze nog aan andere
hoofdonderwerpen toegekend, zoals laaggeletterdheid en
basisvaardigheden. Een reactie is ook dat mediawijsheid eigenlijk al zo
lang integraal in het beleid van bibliotheken zit dat het niet specifiek in
beleidsplannen genoemd wordt.

“De bibliotheken hebben de laatste jaren vanuit de provincie opdracht gekregen
om aandacht te geven aan laaggeletterdheid.” – Senior informatiespecialist en
mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“De gemeente heeft aangegeven dat er binnenkort een speciale notitie komt
waar we nu op wachten.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
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“Eigenlijk is de gemeente de baas. Want het meeste geld komt bij de gemeente
vandaan”. – Domeinspecialist volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

rondom mediawijsheid. Mede door fusies en schaalvergroting lijken
hiertoe meer mogelijkheden te kunnen ontstaan.
Het zijn vaak de directeuren van bibliotheken die het gesprek voeren met
de gemeenten over de invulling van het beleid. De respondenten waar wij
mee spraken zijn veelal van mening dat directeuren dat goed kunnen, ook
voor wat betreft het onderwerp mediawijsheid.

“Een belangrijk speerpunt zijn de 12 tot 18 jarigen omdat deze ook veel inkomsten
genereren. De gemeente hier is bereid om daarin te gaan subsidiëren, meer dan
in andere richtingen, daarom wordt het in deze bibliotheek ook een sterk
speerpunt.” – Manager publieke dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“De gemeente kan zo nu en dan een goed drukmiddel zijn om makkelijk producten
uit te zetten bij organisaties die ook aan de gemeente gelieerd zijn.” – Manager

GEMEENTE ECHTER NIET ALTIJD ADEQUAAT
Toch is bij de gemeenten het begrip mediawijsheid en de invulling
daarvan soms ook nog niet helemaal helder of juist eng opgevat.
Gemeenten hebben volgens enkele respondenten geen goed beeld van
wat mediawijsheid is of zou moeten zijn of geven hier geen duidelijke of
een onrealistische invulling aan.

cultuur en informatie, samenwerking UWV en digistagiairs

“Vroeger waren er heel veel kleine bibliotheken waarvan je misschien zegt ‘de
directeur heeft te weinig inbreng’, het zijn nu allemaal grote bibliotheken,
samenwerkingsverbanden. Het zijn mensen die beleidsmatig exact weten hoe ze
gemeenteambtenaren moeten bewerken zeg maar.“ – Accountmanager team

“De gemeente stuurt voornamelijk op het gebruik van e-books aan als het over
mediawijsheid gaat, veel verder dan dat lijkt het nog niet te gaan.” –

volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

Stafmedewerker educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Wij zijn meer de overtuigers richting gemeente door te zeggen dat dat bij de
bibliotheek hoort. Zij zijn daar nog heel erg zoekende in.” – Regiomanager,

“Volgens mij beseft de gemeente vaak nog niet goed hoe complex de thematiek
is.” – Senior informatiespecialist en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

begeleiding door eigen medewerker

“De gemeente heeft dat heel serieus opgepakt maar volgens mij een wat
onrealistische target.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

6.2 Ideeën over educatie in bibliotheken
DE GATEN OPVULLEN

SOMS OOK GRIP OP DE GEMEENTE
Enkele bibliotheken lijken een meer actieve en sturende rol naar de
gemeente te realiseren. De gemeente kan dan behalve een aansturende
factor ook een katalyserende factor zijn, zoals voor de inzet en
betrokkenheid van andere organisaties bij een eventueel productaanbod

Bibliotheekmedewerkers die wij spraken zijn het er veelal over eens dat
bibliotheken geen educatieve instellingen zijn. Zij hebben zich vooral ten
doel gesteld ‘de gaten op te vullen’ die liggen tussen het aanbod van
educatieve en vrijwilligersorganisaties; om aanbod te creëren daar en
voor groepen waar dat er nu nog niet is. Respondenten verschillen
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enigszins van mening over de mate waarin zij invulling moeten geven aan
deze educatiebehoeften. Soms zijn bibliotheken daar nog niet helemaal
uit.

“We willen vooral mensen die anders buiten de boot dreigen te vallen.” –

“Ik zit me af te vragen of wij het echte onderwijs moeten vervangen. Dat denk ik
niet. Wij zijn natuurlijk niet een leerinstituut met normen en waarden en
diploma’s.” – Medewerker pr, samenwerking UWV en digistagiairs

6.3 Aanbod educatie voor mediawijsheid

Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

In deze paragraaf gaan we in op het algemene aanbod van educatie voor
mediawijsheid, hoe dit tot stand komt en welke uitdagingen de
bibliotheekmedewerkers daarbij ervaren.

“We kiezen er niet voor om heel fanatiek allerlei workshops te geven omdat we
onszelf constant afvragen wat des bibliotheeks is en wat niet.” – Consulent
jongeren, voortgezet onderwijs en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

VEELAL DEZELFDE ONDERWERPEN
Wat betreft aanbod van educatie voor mediawijsheid doen veel van de
bibliotheken in dit onderzoek hetzelfde. Regelmatig gaat het dan ook
weer om producten voor het onderwijs. Het gaat vaak om specifieke
onderwerpen die in één workshop of lezing behandeld kunnen worden.
In ongeveer een derde van de bibliotheken worden al cursussen internet
voor beginners gegeven op het moment dat Klik & Tik in beeld komt. Bij
deze cursussen wordt regelmatig ook een muis- en toetsenbordtraining
gegeven.
Onderwerpen en producten die genoemd worden als aanbod van
educatie voor mediawijsheid in bibliotheken zijn:
 de slimme nieuwslezer (b.o.),
 workshops veilig internetten,
 cursus internet voor beginners,
 movietrader (v.o.),
 ETV.nl/Oefenen.nl,
 Steffie.nl,
 een project om verloren vrienden weer op te sporen met sociale
media (eigen product),

“Is het een taak van de bibliotheek om mensen te scholen in die vaardigheden?
Dan ben je bijna een educatieve instelling wat wij niet zijn. We willen wél mensen
op weg helpen.” – Specialist team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

ACTIVEREN
Meerdere bibliotheekmedewerkers in dit onderzoek zijn echter
nadrukkelijk van mening dat de bibliotheek slechts een stimulerende en
activerende rol heeft en mensen vooral de weg moet wijzen en kennis
moet laten maken met onderwerpen. Andere bibliotheken willen daarin
een stap verder gaan (ook in het geval van Klik & Tik) en willen de mensen
daadwerkelijk een niveau verder brengen.
“De insteek bij educatie is een beetje dat we ze de basis leren.” – Mediacoach,
begeleiding door eigen medewerker

“Wij vinden het vooral een taak dat iedereen mee kan doen in de samenleving.” –
Hoofd backoffice, begeleiding door eigen medewerker en vrijwilliger
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bibliotheken bij wie het beleid voor mediawijsheid nog in de
kinderschoenen staat.

een uur per dag gratis internetten met pas,
workshop sociale media,
workshop Internetbankieren (door banken, ABN, RABO),
inloopspreekuren/helpdesk/internetcafé voor alles wat met
mediawijsheid te maken heeft,
cursus fotoboek maken,
workshop snuffelen aan iPad, E-reader,
workshops Facebook, Twitter, Skype,
workshop zoek een baan met LinkedIn,
cursus zoeken voor werkstukken (b.o.),
vakantieworkshops voor de jeugd (b.o., v.o.),
workshop Google maps/streetview,
workshop zoeken met de catalogus,
workshop OV-chipkaart,
diverse lezingen.

“We hebben wel met de week van de mediawijsheid één en ander georganiseerd,
maar we zijn nu toch vooral nog bezig met het personeel.” – Mediacoach, geen
dienstverlening rondom Klik & Tik

“We geven het [mediawijsheid, red.] toch voornamelijk via het onderwijs handen
en voeten, … en in de week van de mediawijsheid.” – Mediacoach, samenwerking
UWV en digistagiairs

“Mediawijsheid, daar is vooral in de week van de mediawijsheid veel animo voor.”
– Consulent jongeren, voortgezet onderwijs en Mediacoach, geen dienstverlening rondom
Klik & Tik

BREDER AANBOD IN WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Om het brede publiek te bereiken is er in de week van de mediawijsheid
vaak een nog wat breder aanbod dan in andere perioden van het jaar.
Onderwerpen en producten die naast de eerder genoemde onderwerpen
en producten zijn genoemd, zijn:
 lezingen voor hoger opgeleid publiek;
 filmprogramma’s voor jongeren;
 lezingen voor ouders/opvoeders.

VARIËRENDE INZET VAN EDUCATIE VOOR MEDIAWIJSHEID
Het concrete aanbod van educatie voor mediawijsheid in de bibliotheken
varieert wel in de omvang van het aanbod (aantal cursussen en
workshops), de organisatie (al dan niet samenwerking met vrijwilligers- of
andere organisaties) en de cursusduur. Enkele bibliotheken hebben alleen
of vooral aanbod in de week van de mediawijsheid. Het gaat dan meestal
om korte introductiebijeenkomsten en workshops over tal van
onderwerpen.

In de week van de mediawijsheid wordt ook regelmatig gewerkt met
maatschappelijke stagiairs. Zij begeleiden vaak bij workshops gericht op
het omgaan met apparaten (de mobiele telefoon, de iPad) en gebruik van
(nieuwe) sociale media (Facebook, Twitter). Vaak gaat het dan om
workshops met vrije inloop waar enkele mensen op af komen.

De week van de mediawijsheid is een belangrijk moment voor het aanbod
van educatie voor mediawijsheid. In deze periode organiseert vrijwel
iedere bibliotheek meerdere workshops gericht op een breed publiek, ook
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Een enkele bibliotheek heeft van de week van de mediawijsheid ‘de
maand van de mediawijsheid’ gemaakt omdat dit meer mogelijkheden
biedt om dingen te organiseren. Een enkele andere bibliotheek merkt op
dat de timing van de week van de mediawijsheid ongunstig is voor het
laten zien van het cursusaanbod van dat jaar. De opkomst in de week van
de mediawijsheid lijkt bij de meeste bibliotheken beperkt.

We gaan hieronder verder in op de verschillende factoren die bepalend
zijn bij het concrete aanbod van educatie voor mediawijsheid.
AANBOD OP BASIS SUCCES VAN BESTAAND AANBOD
Het succes van een voorgaande workshop of cursus bepaalt voor een
belangrijk deel of deze herhaald wordt en wordt als indicator voor de
behoeften van het publiek gebruikt. Soms blijft men een cursus of
workshop herhalen tot de animo verdwenen is of het onderwerp niet
meer actueel is.

“Eind november is […] een verschrikkelijk ongelukkige tijd om […] iets rond
mediawijsheid te doen. […] dat kan beter begin of eind september. Als mensen
zich weer klaar gaan maken om workshops te gaan volgen.” – Accountmanager
mediawijsheid, begeleiding door eigen medewerker

“Het was binnen drie dagen uitverkocht. Dus zoiets vraagt dan gewoon om een
vervolg. Dan weet je gewoon dat er behoefte aan is.” – Regiomanager, aanbod

AANBOD BEPAALD DOOR OMGEVING EN RENDEMENT
We constateerden eerder dat het beleid voor educatie voor
mediawijsheid in brede zin voor een belangrijk deel wordt bepaald door
het beleid dat gemeenten hierop voeren of wensen van de bibliotheken.
Uit de gesprekken blijkt dat het concrete aanbod van educatie voor
mediawijsheid vervolgens wordt bepaald door:
 ervaringen met eerder aanbod;
 vraag vanuit de omgeving
o onderwijs
o klanten;
 afstemming op aanbod van lokale educatieve instellingen en
organisaties;
 zien wat anderen doen;
 eigen mogelijkheden en samenwerking;
 verwacht rendement.

begeleiding door eigen medewerker

AANBOD OP BASIS VRAAG UIT HET WERKGEBIED
De vraag vanuit en overleg met (vooral) het onderwijs en andere
organisaties speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het
aanbod voor mediawijsheid in bibliotheken. De achterliggende gedachte
is dat bibliotheken ook zeker willen zijn van afname van het product.
Een enkele keer wordt ook de vraag van klanten in de bibliotheek als
(mede) leidend genoemd. Dit lijkt echter over het algemeen toch minder
het geval te zijn bij de keuze van het aanbod van educatie voor
mediawijsheid.
“We luisteren naar de behoefte en wensen van onze partners, bijvoorbeeld in het
onderwijs .[…] We gaan niet heel veel ontwikkelen als er geen vraag naar is.” –
Voortgezet onderwijs en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“We kunnen niet zo maar met een product op de proppen komen, dat werkt hier
niet.[...] Er wordt dus met de afnemer een product ontwikkeld om op deze manier

45

Gesprekken – Mediawijsheid en educatie in bibliotheken

Van kickstart tot cursus?

ook bij de school aan te sluiten, anders wordt de plank misgeslagen.” – Manager

gericht. Dat hebben we duidelijk gescheiden.” – Manager educatie, geen

publieke dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

dienstverlening rondom Klik & Tik

“Het kan een specifieke vraag zijn die men aan de balie stelt. Van ‘joh, ik heb
gelezen dat in een andere bibliotheek wel een cursus of een iPad café is.” -

“We zitten hier ook met de Volksuniversiteit in het gebouw. Die geven ook dingen.
Daar gaan wij dan niet op zitten.” – Regiomanager, begeleiding door eigen

Regiomanager, begeleiding door eigen medewerker

medewerker

AFSTEMMING OP AANBOD VAN LOKALE EDUCATIEVE INSTELLINGEN

Soms echter kan een bibliotheek juist dichter bij de mensen komen dan
een onderwijsinstelling met alleen een vestiging in een andere gemeente.

Vaak is er ook vanuit de omgeving van de bibliotheek al aanbod van
cursussen en workshops voor mediawijsheid, zoals bij
vrijwilligersorganisaties, ROC’s, de Volksuniversiteit en andere
opleidingscentra.
Bibliotheken houden hier rekening mee bij de samenstelling van hun
educatieve productaanbod. Zij doen dit om diverse redenen. Veel
bibliotheken willen vooral aanbod creëren voor mensen voor wie dat er
anders niet is, ‘de gaten opvullen’. Anderzijds willen zij ook voorkomen
dat ‘de markt verzadigd raakt’ en er maar weinig mensen op het aanbod
afkomen. Soms ook geven educatieve instellingen expliciet aan dat zij
bezorgd zijn dat de bibliotheek met hen zal concurreren.

“Voor ons is de situatie dan weer zo dat de dichtstbijzijnde ROC voor de mensen
hier, die zit dan weer in een andere gemeente. Dus op zich is onze positie als plek
in de buurt waar mensen terecht kunnen en waar je ook cursussen zou kunnen
volgen, interessant voor de gemeente.” – Directeur, geen dienstverlening rondom Klik
& Tik

AANBOD OP BASIS VAN WAT ANDEREN DOEN
Een belangrijk hulpmiddel bij vooral de wat kleinere bibliotheken is het
kijken naar de producten die anderen aanbieden en resultaten die
daarmee behaald worden.

“[…] we merken dat daar ook nog wel eens wat vragen over bestaan bij de
scholen en opleidingscentra. […] Maar we proberen vooral samen te werken in
plaats van elkaar te beconcurreren.” – Senior informatiespecialist en mediacoach,

“We geven invulling aan mediawijsheid met behulp van een cursus die we in een
andere bibliotheek tegenkwamen en die ik gratis kon overnemen. Die heb ik
aangepast specifiek voor onze bibliotheek.” – Manager educatie, geen dienstverlening

geen dienstverlening rondom Klik & Tik

rondom Klik & Tik

“Mensen zijn ook bang dat ik op hun terrein kom.” – Consulent jongeren, voortgezet

“Je ziet ‘hé zij doen dat en dat lijkt ons ook leuk’ en je probeert het. Is het een
succes dan herhaal je het.[…] We zijn een kleine bibliotheek dus zelf ontwikkelen is
moeilijk.” – Domeinspecialist volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

onderwijs en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“De cursussen die wij geven zijn meer op internet gericht. De cursussen die onze
partners van welzijn en Seniorweb geven zijn wat meer op computergebruik zelf
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AANBOD BEPAALD DOOR FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN
Vervolgens spelen de eigen mogelijkheden om iets op poten te zetten ook
een rol. Het gaat dan om de aanwezigheid van kennis en middelen of de
mogelijkheid een samenwerking aan te gaan om die kennis of middelen te
delen. Een aantal bibliotheken geeft aan wel meer te willen doen maar
hier niet de financiële of personele middelen voor te hebben.

“We zijn met de cursus 23 dingen gestart om ook de medewerkers up-to-date te
houden. Want personeel is dan toch wel weer een ander knelpunt om snel mee te
kunnen gaan in veranderingen.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom Klik

“We willen heel veel en we zijn heel enthousiast, maar met een beperkt aantal
personeelsuren waar wij ook de uitlening mee moeten draaien. Op een gegeven
moment houdt het gewoon op.” – Regiomanager, aanbod begeleiding door eigen

& Tik

& Tik

“Wanneer er een cursus internetbouwen moet worden gegeven dan doen we dat
niet zelf, daar huren we mensen voor in. We hebben dan meer een bemiddelende
functie.” – Senior informatiespecialist en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik

AANBOD BEPAALD DOOR SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN
Soms is er sprake van een win-win situatie en kan met gesloten beurzen
een afspraak worden gemaakt. Wanneer een vrijwilligersorganisatie een
cursus in een bibliotheek verzorgt, kan de bibliotheek zich op dat vlak
profileren en daar staat dan bijvoorbeeld tegenover dat de bibliotheek de
promotie verzorgt. In andere gevallen huren organisaties de ruimtes voor
workshops of lezingen voor een relatief kleine vergoeding en ‘mag’ de
bibliotheek zich met het product profileren.

medewerker

“We kunnen niet alles aan qua menskracht, zeker ook niet met de bezuinigingen
die er nog aankomen.” – Hoofd backoffice, begeleiding door eigen medewerker
“We zouden graag veel meer avonden voor volwassenen geven, maar dat kost
geld. En geld is tegenwoordig een erg schaars goed. Dus er is een grote
discrepantie tussen de ambitie en of we dat waar kunnen maken qua financiën.” –
Directeur, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Wij zijn natuurlijk omdat we geen budget hebben voor publiciteit altijd op zoek
naar publiciteit. […] De bibliotheek was op zoek naar mensen die kennis en kunde
konden inbrengen op het gebied van computers en we denken dat we elkaar op
die manier goed kunnen aanvullen.” – Directeur lokale vrijwilligersorganisatie

AANBOD BEPAALD DOOR AANWEZIGE KENNIS
Voor wat betreft de kennis van de medewerkers geldt dat veel
medewerkers de cursus ‘23 dingen’ gedaan hebben, maar dat zij nog niet
altijd de kennis of de affiniteit met het onderwerp hebben om er ook echt
een cursus of workshop over te geven. Wanneer medewerkers niet zelf
over de kennis van een bepaald onderwerp beschikken zal de bibliotheek
iemand van buiten inhuren of een samenwerking moeten aangaan.
Samenwerkingspartners zijn voornamelijk vrijwilligers, ZZP-ers en
bedrijven die cursussen aanbieden.

“Wij kunnen ons op die manier naar buiten toe presenteren als mediawijsheidorganisatie met hulp van de Volksuniversiteit.” – Manager publieke dienstverlening,
geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“We hebben nu met de Applestore de afspraak dat ze elke maand een workshop
komen geven die aan ons programma is gekoppeld” – Senior informatiespecialist en
mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
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“De Rabobank kwam met een voorstel om een cursus internetbankieren te
organiseren. Dat hebben we toen gecombineerd met een cursus internet, wat een
succes was.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

6.4 Uitdagingen bij de invulling van educatie voor mediawijsheid
Desgevraagd noemen bibliotheekmedewerkers een flink aantal
uitdagingen bij het invullen van het aanbod van educatie voor
mediawijsheid.

AANBOD AFHANKELIJK VAN VERWACHT RENDEMENT
Tot slot vinden bibliotheekmedewerkers ook het verwachte rendement,
de verhouding tijdsinvestering en bereik, een belangrijke factor bij het
bepalen van het aanbod. Bibliotheken organiseren het liefst iets waar veel
mensen op af komen of waar niet te veel tijd in geïnvesteerd hoeft te
worden.

MOEILIJK OM DOELGROEPEN TE BEREIKEN
De grootste uitdaging is het bereiken van de doelgroepen en er
vervolgens ook voor te zorgen dat ze op het aanbod afkomen. Bijna alle
bibliotheken hebben het hierover. Soms wordt de doelgroep wel bereikt
maar lukt het nog steeds niet ze te interesseren voor het aanbod. En zelfs
al hebben mensen zich aangemeld, dan nog is het soms maar de vraag of
iedereen komt. Tot slot is ook een succesvolle lezing of workshop niet een
garantie dat het een volgende keer weer volloopt.
Er wordt daarom bij voorkeur gekozen voor een groep die al in beeld is of
goed te bereiken is, zoals jongeren en jeugd via de scholen, mensen die al
online zijn, of wat hoger opgeleide doelgroepen.

“Aangezien we veel mensen willen bereiken hebben we liever een lezing met een
zaal met 30-50 mensen dan een workshop waar je maximaal 10 mensen kwijt
kan.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker
“Kijk, als ik hier een opening heb waar 150 man op af komt en degene die dat
organiseert is daar in totaal 4 uur mee bezig, dan levert dat natuurlijk meer
bekendheid op en meer mensen die in de bibliotheek komen dan wanneer ik
iemand 4 uur per maand 6 mensen moet laten begeleiden. – Coördinator publieksen educatieactiviteiten, begeleiding door eigen medewerker

“We hebben ook een onderzoekje gedaan en 60% gaf aan dat ze behoefte hadden
aan een workshop zoeken op het internet. Toen hebben wij zelf een workshop
ontwikkeld en toen kwam er niemand op af.” – Accountmanager team volwassenen,
begeleiding door eigen medewerker

“Wat we in de loop van de jaren gemerkt hebben, is dat het vrij moeilijk is om de
precieze doelgroep niet zozeer te vinden, maar er voor te zorgen dat die ook naar
de cursus komt.“ – Directeur, begeleiding door eigen medewerker
“Je bereikt meer mensen door je te richten op die groep die eigenlijk al aardig wat
weet maar die verdieping of uitbreiding wil. Die groep is niet zo onzichtbaar en
vindt de weg al.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker
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“Je gaat niet een hele nieuwe doelgroep aanboren als je niet weet hoe dat gaat
uitpakken. […] Je wilt ook de klanten die je al hebt binnenhouden.” – Hoofd

“We merken dat het algemene niveau van de cursus zich toch altijd weer aanpast
aan de deelnemer met de laagste kennis. We komen toch altijd nooit zo ver al we
gehoopt hadden.“ – Directeur, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

backoffice, begeleiding eigen medewerker

“Soms loopt een lezing heel goed en dan de volgende keer heb je blijkbaar
iedereen al gehad of zo. Dat maakt het moeilijk je ergens op te kunnen baseren in
je aanbod.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

GEBREK AAN VOORZIENINGEN
Een aantal voornamelijk kleinere bibliotheken merkt op dat het niet altijd
juiste voorzieningen heeft om goed een cursus of workshop op het gebied
van mediawijsheid te geven. Het gaat dan meestal om het hebben van
een goed geoutilleerde oefenruimte voorzien van voldoende computers
met koptelefoons en geluidskaarten en bij voorkeur afgeschermd van de
publieke ruimte.

LASTIG ORIËNTEREN OP WAT ER ALLEMAAL IS
Een andere uitdaging vormt het grote aanbod aan onderwerpen en
leermiddelen waarmee iets gedaan kan worden in de bibliotheken.
Bibliotheekmedewerkers weten zich hier niet altijd goed raad mee. Het is
niet altijd duidelijk wat de kwaliteit van de materialen is en of het geschikt
is voor bepaalde doelgroepen. Vervolgens valt het dan soms ook niet mee
om te beoordelen of ergens behoefte aan is.

“Een grote bibliotheek is daar beter toe in staat dan de onze want is beter
toegerust wat betreft apparatuur.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom
Klik & Tik

“Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel aanbod.” – Mediacoach,

OVERIGE UITDAGINGEN
Tot slot noemen we nog een aantal uitdagingen die eenmalig of maar
enkele keren genoemd zijn in de gesprekken met de
bibliotheekmedewerkers
 productontwikkeling (tijd, geld);
 didactische vaardigheden (hoe leg je iets uit);
 ICT vaardigheden eigen personeel;
 mediawijsheid /expertise eigen personeel;
 structurele financiering;
 mee krijgen van andere partijen.

geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Er is zo ontzettend veel.[…] je wordt gedwongen om heel goed te kijken waar de
prioriteiten liggen.” – Hoofd backoffice, begeleiding eigen medewerker

LASTIG AFSTEMMEN OP NIVEAU VAN DE DEELNEMERS
Ook het niveau van de deelnemers wordt soms als een uitdaging ervaren.
Hoewel educatie het doel is, is het niveau van een deelnemer soms zo
laag dat deze veel inspanning van de begeleider vraagt en dit laagste
niveau soms bepalend is voor het niveau dat een groep tijdens een
bijeenkomst kan behandelen.
“De lager opgeleiden zijn de mensen die echt moeite hebben met de logica van
een computer.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker
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“Ik heb vaak het idee dat we heel veel dingen toch weer zelf moeten gaan zitten
uitvogelen terwijl er heel veel initiatieven in het land zijn die je kunt gebruiken.
Maar het is te versnipperd.” – Hoofd backoffice, begeleiding door eigen medewerker

6.5 Behoefte landelijke ondersteunende voorzieningen voor
educatie
BREDE BEHOEFTE AAN EEN LANDELIJK AANBOD VAN MATERIALEN
We vroegen de bibliotheekmedewerkers in hoeverre zij behoefte hebben
aan landelijk ondersteunende voorzieningen rondom educatie. Het
algemene beeld is dat bibliotheken een landelijk aanbod op zoveel
mogelijk producten voor educatie, met mogelijkheid een eigen draai er
aan te geven, zeer verwelkomen.

VOOR ALGEMEEN PUBLIEK EN ONDERWIJS
Landelijk aanbod voor educatie is overigens wellicht niet bruikbaar voor
alle situaties. Een bibliotheekmedewerker merkt op dat dit vooral voor
het algemeen publiek zal werken en minder voor het onderwijs. Toch
geven enkele andere medewerkers aan dat ook voor het onderwijs wel
behoefte is aan materialen die snel ingezet kunnen worden.

Het aanbod is nu te versnipperd en bibliotheekmedewerkers vinden het
moeilijk een selectie te maken of te beoordelen wat goed materiaal is.
Ook wordt nu teveel steeds opnieuw het wiel uitgevonden door
bibliotheken. Tot slot kan een landelijk aanbod ook een bepaalde kwaliteit
garanderen.

“Voor het publiek is het wel handig, maar voor de lokale samenwerking met
lokale educatieve instellingen wil je toch richting maatwerk, want de eisen zijn
ook anders.” – Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en digistagiairs.
“Zeker voor het voortgezet onderwijs moet ik heel erg zoeken naar iets wat
geschikt is.” – Specialist educatie dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Er gebeurt enorm veel, daar raak je zo van in de war.“ – Coördinator publieks- en
educatieactiviteiten, begeleiding door eigen medewerker

“Ik zie dan wel eens dat scholen daar een extern bureau voor inhuren om zoiets te
maken. We moeten uitkijken dat we de boot niet missen op dat vlak.” – Manager

“Alles wat je niet meer zelf hoeft te bedenken en wat je met een kleine
aanpassing zelf zou kunnen gebruiken is natuurlijk altijd handig. We hebben toch
al veel te veel de neiging om steeds weer opnieuw het wiel uit te willen vinden.” -

educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“We moeten opletten dat we het basis- en voortgezet onderwijs ondersteunen.
Hoe kunnen wij dat aanvullen? Een landelijke organisatie zou moeten weten waar
het onderwijs mee bezig is.” – Specialist educatie dienstverlening, geen dienstverlening

Senior informatiespecialist en mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Het is natuurlijk onzin als iedere bibliotheek opnieuw het wiel moet uitvinden […]
Het hoeft niet helemaal dichtgemetseld, maar een goede basis.” – Regiomanager,

rondom Klik & Tik

begeleiding door eigen medewerker

ONDERSTEUNING BIJ PROMOTIE
Ook promotiematerialen kunnen volgens de medewerkers goed
gestandaardiseerd worden, en ook weer bij voorkeur met een
mogelijkheid dit aan te passen aan eigen identiteit en huisstijl.
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“Als je het in de publieke sector doet, dan vind ik het altijd ook handig als je een
standaard persbericht hebt. Eigenlijk dat je dat ook niet altijd zelf hoeft te maken.
Want het kost toch best veel tijd altijd.” – Manager cultuur en informatie,

Enkele concrete materialen die voor landelijk aanbod in aanmerking
zouden komen en regelmatig worden genoemd zijn:
 oefenmaterialen;
 lesbrieven;
 lesmaterialen;
 overzicht en beoordeling goede materialen op internet;
 handleidingen;
 media-educatieprogramma’s.

ondersteuning met UWV en digistagiairs
ONDERSTEUNING BIJ DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIEBEPALING

Ook didactische vaardigheden, ‘hoe draag je iets over’, wordt vaak
genoemd als onderwerp waarvoor informatieve materialen welkom zijn.
Een vraag die daaraan vooraf gaat is welke medewerkers welke
vaardigheden nodig hebben. Het is voor medewerkers soms moeilijk te
bepalen welke competenties bij welke medewerkers nodig zijn

Tot slot worden een enkele keer genoemd:
 Begeleidend materiaal voor begeleiders dat niet alleen voor
digistagiairs maar ook voor gewone vrijwilligers goed te gebruiken is.
 Een vliegend team dat langs bibliotheken gaat voor aanbieden van
workshops.
 Cursussen voor moeilijk bereikbare doelgroepen tussen de 18 en 40
jaar.

“Als er een training is voor didactische vaardigheden zou ik absoluut vooraan in
de rij staan.” – Regiomanager, aanbod begeleiding door eigen medewerker
“Een vraag van ons is ook: wat hebben we als bibliotheek nodig aan competenties
bij welke medewerkers, bij welke functies, welke onderdelen. Dat is heel
complex.” – Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

ONDERSTEUNING BIJ BELEIDSVORMING
Ook op het vlak van beleidsvorming met betrekking tot mediawijsheid is
behoefte aan ondersteuning. Ook weer met de mogelijkheid om lokale
accenten aan te brengen
“Het zou mooi zijn als er een landelijk beleid zou worden neergelegd op het
gebied van mediawijsheid, waarin lokale accenten kunnen worden aangebracht.”
– Mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“Het is een hele verschuivende samenleving, dus als iemand daar [op beleid, red.]
advies in kan geven is dat alleen maar prettig.” – Regiomanager, begeleiding door
eigen medewerker
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BEKEND MET KLIK & TIK-MATERIALEN, NIET ALTIJD BEKEND MET BEIDE
PROGRAMMA’S EN PROJECTEN RONDOM DE MATERIALEN
Alle respondenten waar wij mee spraken zijn bekend met Klik & Tik. Niet
iedereen is echter bekend met beide programma’s. Klik & Tik. Het internet
op is het bekendst. In de meeste bibliotheken wordt dan ook
dienstverlening rondom dit deel aangeboden. In slechts enkele gevallen
wordt (ook) dienstverlening rondom Samen op ’t web aangeboden.

7. GESPREKKEN DEEL 2 – DIENSTVERLENING RONDOM
KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de verschillende manieren
waarop bibliotheken Klik & Tik opgepakt hebben (paragraaf 8.2),
motivaties daarbij (paragraaf 8.3) en ervaringen (paragraaf 8.4). Eerst
gaan we echter kort in op de bekendheid van de bibliotheekmedewerkers
waar wij mee spraken met ProBiblio, SIOB, de Klik & Tik-materialen, en
projecten rondom deze materialen.

De mogelijkheid om dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen in de
vorm van een cursus of workshop aan te bieden en daarbij een train-detrainer-workshop te volgen is over het algemeen bekend bij de
bibliotheken. Ongeveer een derde van de respondenten is niet bekend
met de train-de-trainer-workshop voor Klik & Tik. Vaker is het echter niet
bekend dat de train-de-trainer-workshop in het kader van een
bibliotheekinnovatieproject wordt aangeboden.

7.1 Bekendheid Klik & Tik en projecten rondom de materialen
BEKEND MET PROBIBLIO, WAT MINDER MET SIOB
Alle respondenten zijn bekend met ProBiblio als Provinciale Service
Organisatie en de taken die daar bij horen. Het SIOB is wat minder bekend
bij de bibliotheekmedewerkers die wij gesproken hebben. Men kent de
naam wel maar er bestaat nog onduidelijkheid over de aard van de
activiteiten van het SIOB en het verschil met de VOB. Het SIOB zou
volgens enkele bibliotheekmedewerkers vooral onderzoek doen. Soms is
het SIOB ook bekend als beleidsontwikkelaar.

Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben we geïnventariseerd in
hoeveel bibliotheken waarvan medewerkers een training hebben gevolgd
uiteindelijk dienstverlening rondom Klik & Tik is georganiseerd. Dit blijkt
in de helft van de gevallen zo te zijn. In paragraaf 8.4 gaan we nader in op
de ervaringen van deelnemers aan de train-de-trainer-workshop.
Dat Codename Future een faciliterende rol kan spelen bij de
samenwerking met UWV en Digistagiairs is bij ongeveer de helft van de
respondenten bekend. Enkele bibliotheken die door Codename Future
zijn benaderd voor deelname aan Klik & Tik in de vorm van een
samenwerking met UWV en digistagiairs, weten niet dat zij het project
ook (zelf) op een andere manier kunnen vormgeven.

We verklaren de relatieve onbekendheid met SIOB deels door de functies
van de bibliotheekmedewerkers waar wij mee gesproken hebben (veelal
niet MT, niet directie). Bibliotheekmedewerkers zien SIOB vooral als een
organisatie waar directies mee te maken hebben. Anderzijds kan
meespelen dat het SIOB in 2010 is opgericht en derhalve nog een relatief
nieuwe organisatie is.
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Bibliotheken hebben op verschillende manieren kennis genomen van Klik
& Tik en de projecten. Vanuit PSO’s, van andere bibliotheken, via
netwerken, tijdens (landelijke) presentaties, en via promotiemateriaal van
ETV.nl

Dienstverlening met ondersteuning door externe organisatie en eigen
medewerker.
In deze paragraaf geven we een nader beeld van de wijzen waarop
bibliotheken dienstverlening rondom Klik & Tik aanbieden en opzetten. In
paragraaf 7.3 en paragraaf 7.4 gaan we vervolgens in op de motivaties en
ervaringen daarbij.

NIET ALTIJD EEN GOED BEELD VAN DE BEOOGDE DOELGROEPEN
Het beeld dat bibliotheekmedewerkers hebben van de beoogde
doelgroepen van Klik & Tik is niet altijd helemaal correct.
Enkele respondenten noemen digibeten ‘en dus senioren’ als doelgroep.
Ongeveer een vijfde van de respondenten noemt het programma als
(mede) bedoeld voor laaggeletterden en de bestrijding van
laaggeletterdheid. Ook wordt het programma een enkele keer genoemd
als van toepassing op anderstaligen zoals inburgeraars. Bibliotheken die
samenwerken met UWV’s en digistagiairs noemen werkzoekenden en
scholieren als doelgroepen.

KLIK & TIK VAAK NIET EXPLICIET AANGEBODEN OP COMPUTERS
Bibliotheken hebben het programma allereerst meestal niet expliciet, met
een link of ‘button’ op de desktop van de computers staan. Het is wel
altijd via internet bereikbaar.
VEEL VARIATIE IN FREQUENTIE EN INTENSITEIT DIENSTVERLENING
Belangrijke variabele naast de begeleiding bij de dienstverlening die
bibliotheken voor Klik & Tik aanbieden is het aantal aansluitende
bijeenkomsten en de mate van begeleiding. We hebben met betrekking
tot het aantal bijeenkomsten de volgende varianten gevonden:
 Een wekelijks of maandelijks open inloopspreekuur op een specifiek
tijdstip voor het stellen van vragen.
 Eénmalige workshops, ‘opstartbijeenkomsten’ of ‘instapavonden’
waarbij deelnemers een introductie krijgen bij het programma om er
vervolgens zelfstandig, thuis of in de bibliotheek verder mee te
werken. Deze bijeenkomsten variëren in duur van anderhalf tot drie
uur.
 Cursussen waarbij deelnemers meerdere keren, meestal wekelijks,
terugkomen naar de bibliotheek om met andere deelnemers en onder
begeleiding enkele uren verder te oefenen. Cursussen duren 3 tot 9
weken en hebben een lesduur die varieert van 45 minuten tot
tweeëneenhalf uur per les.

7.2 Aanbod dienstverlening rondom Klik & Tik
VARIATIE IN AANBOD
We zijn tijdens de werving van respondenten voor de gesprekken met
sleutelfiguren in bibliotheken verschillende vormen van dienstverlening
rondom Klik & Tik-materialen tegengekomen.
 Dienstverlening met ondersteuning van maatschappelijke stagiairs en
samenwerking met UWV.
 Dienstverlening met begeleiding door eigen medewerker.
 Dienstverlening met ondersteuning door een externe (vrijwilligers)
organisatie.
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toegekomen aan Samen op het web, maar regelmatig wordt dit deel ook
al minder relevant gezien, of een stap te ver voor de doelgroep.

De mogelijkheid op ieder moment vragen te kunnen stellen aan een
in de bibliotheek aanwezige medewerker. Dit wordt vaak aangeboden
als nazorg aan mensen die een cursus of workshop hebben gevolgd.

“We beginnen met Het internet op, dat is gewoon de start. Misschien dat we
volgend jaar beginnen met Sociale Media.” – Domeinspecialist volwassenen,

BEPERKT AANTAL DEELNEMERS PER BIJEENKOMST
Bibliotheken gaan, wanneer zij een workshop of een cursus aanbieden,
meestal uit van zes tot twaalf deelnemers. Vaak heeft de capaciteit te
maken met het aantal beschikbare computers.

begeleiding door eigen medewerker
“Wij hebben er een beetje een mix van gemaakt. [...] We hebben het ‘Samen het

internet op’ genoemd. [...] We hebben een kruising gemaakt. Het gaat met name
over internet.” – Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en digistagiairs

Ook speelt het aantal beschikbare begeleiders een rol bij de bepaling van
het aantal deelnemers dat mee kan doen aan een workshop of cursus.
Eén begeleider op zes deelnemers is gemiddeld het maximum. Enkele
bibliotheken werken met groepen van tien tot vijftien deelnemers.

VAAK AANVULLENDE MATERIALEN
De meeste bibliotheken gebruiken op de één of andere manier eigen en
aanvullende materialen bij de Klik & Tik-ondersteuning. Genoemd zijn:
 zelfgemaakte inlogkaartjes;
 instructiebladen van ETV.nl;
 zelfgemaakt Instructies voor stagiairs;
 informatie over de tijden, aan- en afmelden, inloggen e.d.;
 praktisch voorbeeldmateriaal en oefeningen op ‘het echte’ internet
om de cursus of workshop ‘dichter bij de realiteit’ te brengen.

MINIMAAL TWEE BEGELEIDERS OP 6 DEELNEMERS
Soms wordt er door digistagiairs één op één gewerkt met de cursisten.
Wanneer in grotere groepen wordt gewerkt (vanaf zes deelnemers) zijn er
meestal twee begeleiders. Een enkele keer, bij voldoende digistagiairs
wordt ook in grotere groepen één-op-één gewerkt.
In de volgende paragrafen geven we een nadere beschrijving van de
algemene opzet en organisatie van de dienstverlening rondom Klik & Tik
in bibliotheken. Waar zich duidelijke verschillen voordoen tussen de
verschillende soorten dienstverlening worden deze benoemd.

COMPUTERS IN DE PUBLIEKSRUIMTE
Bibliotheken maken meestal gebruik van pc’s maar enkele bibliotheken
werken ook met laptops. Soms wordt met headsets gewerkt, maar
regelmatig ook niet. Soms is er een aparte computerruimte maar
regelmatig worden de computers in de publieksruimte gebruikt. Voor een
deel gewoon tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Van de
bibliotheken die een cursus of een workshop rondom Klik & Tik geven
gebruikt ongeveer een derde een beamer om uitleg te geven bij het
programma.

MEESTAL DIENSTVERLENING RONDOM HET INTERNET OP

De meeste bibliotheken werken vooral met Klik & Tik. Het internet op.
Wanneer bibliotheken wel met Samen op ’t web werken doen ze dit
meestal na of in combinatie met Het internet op. Soms is men nog niet
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stagebanken wordt gewerkt. Soms moeten bibliotheken dan nog
ontdekken hoe dit het beste aan te pakken. De meeste bibliotheken
vragen echter wel sociale vaardigheden en affiniteit met computers van
de leerlingen. Een enkele bibliotheek doet niets aan voorselectie.

DIGISTAGIAIRS OP VERSCHILLENDE MANIEREN GEVONDEN EN INGEZET

Digistagiairs komen vaak via stagebanken bij de bibliotheek terecht. Soms
hebben bibliotheekmedewerkers ook direct contact met contactpersonen
in het voortgezet onderwijs. Soms ook heeft Codename Future een
bemiddelende rol gespeeld.

“De school zet er eigen materiaal bij in. [...] Die hebben […] een lesmodule voor de
maatschappelijke stagiairs ontwikkeld. Die lopen eerst zelf Klik en Tik heel globaal
door en dan vervolgens, omdat er ook gevraagd wordt dat ze sollicitatiebrieven
moeten schrijven, daar hebben ze een voorbeeld van. Ze krijgen nog even een
kleine instructie over zoeken op internet naar bedrijven, want ze weten ook niet
met wie ze worden geconfronteerd. Dus voor de scholier zit er ook een heel
leertraject om en daar heeft de school weer z’n eigen toolkit omheen gebouwd.” –

De manier waarop bibliotheken digistagiairs inzetten verschilt per aanpak
en bibliotheek. Digistagiairs werken zowel bij inloopspreekuren,
eenmalige workshops als bij cursussen. De ene keer zijn er twee
digistagiairs beschikbaar op een inloopspreekuur waar één of twee
deelnemers op afkomen, de andere keer begeleiden twee digistagiairs
een groep van 8 deelnemers.

Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en digistagiairs

“Er worden twee vaardigheden geëist, namelijk sociale vaardigheden en
computervaardigheden.” – Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en

DIGISTAGIAIRS MOETEN ZICH MEESTAL VOORBEREIDEN
Stagiairs worden door de bibliotheekmedewerkers vaak gevraagd eerst
zelf het hele programma te doorlopen zodat ze weten wat er komt, wat
voor moeilijkheden er misschien zijn, en wat voor een tempo er in zit.

digistagiairs

VORM EN INHOUD SAMENWERKING UWV VERSCHILT PER BIBLIOTHEEK
Ook de manier waarop de bibliotheek afspraken maakt met een UWVkantoor verschilt per bibliotheek. Soms beperken afspraken zich tot het
bekend zijn bij het UWV dat digibeten kunnen worden doorverwezen.
Andere keren zijn er ook verdere afspraken over de communicatie en de
terugkoppeling.

Soms geven scholen ook een uitgebreide instructie, soms niet. Soms
wordt ter voorbereiding met de materialen van Codename Future
gewerkt, soms met eigen materialen of materialen van de bibliotheek.
Soms heeft de school zelf een les rondom de digistage ontwikkeld.
Wanneer digistagiairs via de stagebanken bij de bibliotheken terecht
komen is het vooral een taak van de bibliotheek om de juiste leerlingen te
selecteren en te instrueren.
Wanneer er direct contact is met een school of wanneer Codename
Future hierin heeft bemiddeld zijn vaker vooraf al goede afspraken
gemaakt over de instructie van de leerlingen dan wanneer met

De ene keer stelt de bibliotheek een aantal startpunten voor en zorgt het
UWV voor deelnemers voor die startpunten, een andere keer worden alle
potentiele deelnemers door het UWV of de bibliotheek ‘opgespaard’ en
start een cursus wanneer er voldoende deelnemers zijn. Soms geven
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UWV’s niet vooraf door hoeveel mensen ze sturen en ‘staan ze ineens in
de bibliotheek’.
Er zijn vooral meer afspraken gemaakt wanneer Klik & Tik vanaf het begin
is opgepakt als een project dat in samenwerking met UWV en digistagiairs
wordt neergezet, bijvoorbeeld wanneer Codename Future bij de opzet
betrokken is geweest.

GEBRUIKELIJKE PROMOTIE RONDOM DIENSTVERLENING
Voor alle varianten van dienstverlening geldt dat deze door de bibliotheek
onder de aandacht worden gebracht op de gebruikelijke manieren: met
de eigen website, papieren en digitale nieuwsbrieven, lokale media,
posters in de bieb, contacten met andere instellingen zoals vrijwilligersorganisaties en ROC’s, en mondeling door bibliotheekmedewerkers. Via
internet hoopt men bekenden van de potentiele deelnemers te bereiken.

Als het UWV iemand voor deelname aan Klik & Tik gevonden heeft wordt
dit meestal direct doorgegeven aan de contactpersoon in de bibliotheek.
Deze houdt een lijst bij van de deelnemers, checkt hun aanwezigheid en
koppelt dit terug. Er zijn meestal geen concrete afspraken gemaakt over
het aantal door te sturen digibeten. Het hangt soms van de capaciteit van
de bibliotheek op dat moment af wat deze aankan.

DOELGROEPEN VAN DIENSTVERLENING AFHANKELIJK VAN DE AANPAK
De doelgroepen waar bibliotheken zich op richten met het aanbod van
dienstverlening rondom Klik & Tik hangt samen met de aanpak.
Bibliotheken die samenwerken met UWV’s richten zich (uiteraard) op
werkzoekenden en hopen zo ook de moeilijk bereikbare leeftijdsgroep 20
tot 40-jarigen in de bibliotheek te krijgen.
Bibliotheken die niet samenwerken met UWV’s bieden het programma
aan voor het algemeen publiek. Na enige keren gaan zij er dan meestal
van uit dat er vooral senioren op het programma af komen.

Vaak geeft de bibliotheekmedewerker door aan UWV of iemand de hele
cursus doorloopt, of bijvoorbeeld dat het te makkelijk is voor de
kandidaat. Contacten tussen UWV en bibliotheek lopen via de e-mail en
men spreekt elkaar één of twee keer per jaar face-to-face

TELEFONISCH OF AAN DE BALIE AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
Deelnemers die door het UWV worden doorverwezen kunnen zich
vervolgens melden aan de balie van de bibliotheek. De
bibliotheekmedewerker weet wie er moet komen en de deelnemers
krijgen vaak ook een bevestigingsbrief van het UWV met daarin waar ze
zich moeten melden, en waar ze zich moeten afmelden.
In andere gevallen kunnen deelnemers zich ook telefonisch opgeven voor
deelname aan een cursus of workshop. Een enkele bibliotheek vraagt
deelnemers vooraf naar de balie te komen en het inschrijfgeld te voldoen.
Dit om te voorkomen dat ‘mensen niet komen opdagen’.

“Ik geef wel door ‘nou die mevrouw is klaar’, want zij kunnen ook niet inschatten
hoe lang iemand er over doet. Soms zijn mensen hier al 5 of 6 keer geweest. […]
Hoe dat daar (bij UWV, red.) precies gaat bij de beoordeling dat weet ik dan niet
precies.” – Mediacoach, samenwerking UWV en digistagiairs

Soms wil een UWV dat deelnemers ook met Samen op het web oefenen
maar meestal vinden ze dat niet nodig. Het onderwerp van Samen op het
web wordt meestal als minder relevant voor het vinden van werk geacht.
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Gegevens die vervolgens worden genoteerd zijn naam, adres en
telefoonnummer en indien de deelnemers hierover beschikt een e-mail
adres.

de cursus contact met de deelnemers via e-mail en brengt het spreekuur
in herinnering.
SOMS DIENSTVERLENING GEËVALUEERD
In ongeveer de helft van de bibliotheken waar wij medewerkers spraken
wordt de rondom Klik & Tik aangeboden dienstverlening geëvalueerd.
Deelnemers aan een workshop of cursus rondom de programma’s krijgen
dan een evaluatieformulier van maximaal één a4. Onderwerpen waarnaar
gevraagd wordt zijn onder andere:
 de algemene beoordeling van de cursus of workshop;
 de verhouding theorie/praktijk;
 of men de cursus zou aanraden aan anderen;
 suggesties voor verbetering;
 geslacht en leeftijd.
Er wordt met deze evaluaties geen inzicht in de leereffecten van het
aanbod verkregen. Begeleiders zeggen hierin echter wel geïnteresseerd te
zijn.

OVERDAG
Workshops, cursussen en inloopspreekuren worden altijd overdag
gegeven. Wanneer met digistagiairs wordt gewerkt zijn de bijeenkomsten
meestal wat later in de middag zodat deze buiten schooltijd vallen. In de
andere gevallen worden zowel in de ochtend als in de middag
bijeenkomsten georganiseerd.
VERSCHILLENDE INSCHRIJFKOSTEN
Ook voor de kosten voor deelname geldt weer dat er veel variatie is
tussen de bibliotheken. Inloopspreekuren zijn altijd gratis. Workshops
soms ook of er wordt een kleine bijdrage gevraagd (3,50 in één van de
bibliotheken). Voor cursussen wordt meestal wel een bijdrage gevraagd.
Tot 15 euro in de bibliotheken die in dit onderzoek worden besproken. De
gevraagde bijdragen zijn volgens de bibliotheekmedewerkers geen
beperking op de toeloop.

7.3 Motivaties bij dienstverlening rondom Klik & Tik
De gevraagde bijdragen zijn niet kostendekkend. Overigens staat het
‘verdienen’ aan de Klik & Tik-materialen op gespannen voet met de
rechten en het eigenaarschap van de Klik & Tik-materialen.

In deze paragraaf bespreken we de motivaties bij de keuze voor de
inrichting van dienstverlening rondom Klik & Tik. We bespreken waarom
bibliotheken wel of geen dienstverlening rondom Klik & Tik hebben
opgezet en waarom bibliotheken volgens de respondenten voor bepaalde
aanpakken hebben gekozen en waarom juist niet voor een andere
aanpak. In paragraaf 7.4 bespreken we de ervaringen bij de verschillende
aanpakken.

BEPERKTE NAZORG
In meer dan de helft van de gevallen wordt gezegd dat deelnemers altijd
terug kunnen komen naar de bibliotheek als zij vragen hebben, maar dat
gebeurt zelden. Enkele bibliotheken plannen hiervoor een wekelijks
inloopspreekuur. Een enkele bibliotheekmedewerker houdt na afloop van
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Wel of geen dienstverlening rondom Klik & Tik

WEL DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK WANT KANT-EN-KLAAR PRODUCT
De belangrijkste reden om dienstverlening rondom het programma Klik &
Tik aan te bieden is dat Klik & Tik een kant en klaar product is en
deelnemers in het programma al een goede uitleg krijgen.
Bibliotheekmedewerkers hoeven er dan voor hun gevoel niet zo veel
meer aan te doen.
Het willen bereiken van een specifieke doelgroep is vaak minder
belangrijk. Alleen voor bibliotheken die met UWV’s werken is het
bereiken van doelgroepen een bewuste reden om mee te doen; voor
andere bibliotheken zijn het voornamelijk de al bekende doelgroepen
(senioren) en soms laaggeletterden die op het aanbod afkomen.









“Het werd als kant-en-klaar product aangeboden. […] Het is laagdrempelig. […]
Om dit zelf te ontwikkelen is natuurlijk onbegonnen werk.” – Domeinspecialist



volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

“Klik & Tik kwam daar bij op ons pad ‘zo van nou er is iets ontwikkeld wat mensen
in principe zelfstandig kunnen doen.” – Accountmanager volwassenen, begeleiding






door eigen medewerker en vrijwilliger

“Je kan een product afnemen en je hoeft het niet zelf te ontwikkelen. Dat is het
voordeel van Klik en Tik.” – Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en
digistagiairs



het bestaande aanbod: bibliotheekmedewerker is van mening dat er
al een soortgelijk programma is waar mee gewerkt wordt;
capaciteit: er is al veel aanbod en er is geen ruimte voor nog een
product;
ideeën over de veronderstelde inhoud in relatie tot de veronderstelde
doelgroep van Klik & Tik: het programma zou te moeilijk zijn voor
anderstaligen en laaggeletterden of (soms) te makkelijk voor
senioren;
technische obstakels: geen goede of geschikte
computerinfrastructuur;
men kan de doelgroep niet bereiken of het is een te grote
tijdsinvestering;
men ervaart dat de vraag naar dit product afneemt;
de gemeente vraagt aandacht voor andere onderwerpen en
doelgroepen;
het product levert naar verwachting te weinig rendement op; de
verhouding tijdsinvestering/aantal deelnemers zou niet toereikend
zijn;
te weinig tijd gehad om het op te pakken;
technische problemen;
nog geen duidelijk beleid op het onderwerp geformuleerd;
negatieve ervaringen met een try-out tijdens de week van de
mediawijsheid (te arbeidsintensief);
reorganisaties.

VERSCHILLENDE REDENEN OM GEEN DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK AAN TE
“Zolang de gemeente ons vraagt om ons op andere zaken te richten is Klik & Tik
nog niet echt van toepassing.” – Manager publieke dienstverlening, geen

BIEDEN

Redenen die bibliotheekmedewerkers noemen om geen dienstverlening
rondom Klik & Tik aan te bieden zijn:

dienstverlening rondom Klik & Tik
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“Toen ik het tegenkwam was ik zelf al bezig met de cursus internet die we hier
aanbieden, die liep al.” – Specialist educatie dienstverlening, geen dienstverlening

Zij hopen daar bovendien ook een doelgroep mee in de bibliotheek te
halen, werkzoekenden, die zij anders niet bereiken. Daarnaast kan de
bibliotheek door de inzet van digistagiairs een langere cursus geven met
relatief weinig inzet van de bibliotheekmedewerker.

rondom Klik & Tik

“Binnen de organisatie zijn er vooral technische obstakels en te weinig
menskracht om het echt goed neer te kunnen zetten.” – Mediacoach, geen

“[…] omdat wij heel veel verzoeken voor maatschappelijke stages krijgen en dit
natuurlijk heel erg leuk is om dat juist te combineren. Jongeren krijgen een leuke
stage, een nuttige stage, ze kunnen iets doen waar ze goed in zijn, en
werkzoekenden die krijgen extra hulp. Dus dat mes snijdt aan twee kanten.” –

dienstverlening rondom Klik & Tik

“In eerste instantie kwam Klik en Tik toch niet helemaal passend over voor de
doelgroep die we hopen te bereiken.” – Directeur, geen dienstverlening rondom Klik &
Tik

Mediacoach, samenwerking met UWV en digistagiairs

“We hadden er al vaker over nagedacht maar vroegen ons af hoe je op een goede
manier de doelgroep binnen kan krijgen.” – Senior informatiespecialist en

“Je weet dat er mensen [digibeten, red.] zijn. Maar hoe vind je die en hoe melden
ze zich uit zichzelf. Dan was deze samenwerking [met UWV, red.] toch iets om te
gaan onderzoeken.” – Medewerker pr, samenwerking met UWV en digistagiairs

mediacoach, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

7.3.2

“Mensen die naar K&T komen, komen via het UWV. Dat zijn geen mensen die we
anders ook in de bibliotheek zouden zien.” – Mediacoach, samenwerking UWV en

Combinatie loketorganisatie en digistagiairs

digistagiairs

We bespreken de redenen van bibliotheken om wel of geen
dienstverlening rondom Klik & Tik aan te bieden in de vorm van een
samenwerking met loketorganisaties (zoals UWV) en digistagiairs (project
maatschappelijke digistages van Digivaardig & Digibewust).

REGELMATIG WEINIG VERTROUWEN IN SUCCES CONCEPT
Bibliotheken die wel dienstverlening rondom Klik & Tik aanbieden maar
niet in de vorm van de combinatie van digistagiairs en loketorganisatie
werken doen dat desgevraagd om verschillende redenen niet.

SAMENBRENGEN EN BINNENKRIJGEN VAN DOELGROEPEN

Bibliotheken die in het samenwerkingsverband van de maatschappelijke
digistages en loketorganisatie (in dit geval het UWV) dienstverlening
rondom Klik & Tik aanbieden doen dit vooral om het unieke karakter van
het project waarbij jongeren werkzoekenden helpen met digitale
vaardigheden.

De hoofdreden is te weinig vertrouwen in het succes van deze aanpak.
Vaak van horen zeggen maar soms ook door eerdere ervaringen. Er zou te
veel bij komen kijken om één en ander op poten te zetten en de
(veronderstelde) tijdsinvestering daarbij weegt niet op tegen het
rendement.
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“Er zit hier geen UWV, die zit in Amsterdam en daar worden de inwoners van onze
gemeente ook bediend.” – Coördinator publieks- en educatieactiviteiten, begeleiding

Bibliotheekmedewerkers vragen zich af in hoeverre het UWV in staat is
voldoende digibeten door te verwijzen. Van horen zeggen ‘weten’
bibliotheekmedewerkers soms dat dit niet het geval is. Soms ook willen
bibliotheken per definitie niet met stagiairs werken. We komen daar in de
volgende paragraaf op terug.

door eigen medewerker

“Je kan niet […] de link leggen met je eigen UWV […] We moeten dan het UWV
vragen of ze mensen uit ons werkgebied hebben en die er uit willen selecteren om
naar ons toe te komen, en ik weet niet of ze daartoe genegen zijn en of het kan.”
– Stafmedewerker educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

“In de praktijk werkt de theorie niet en moet je er als bibliotheek veel te veel aan
doen om het van de grond te krijgen.” – Manager educatie, geen dienstverlening
rondom Klik & Tik

KIEZEN VOOR BEMIDDELING OM BINNEN TE KOMEN BIJ ORGANISATIES
Bibliotheekorganisaties die wel voor een samenwerking met
loketorganisatie en digistagiairs kiezen en daarbij voor een bemiddeling
door een externe organisatie als Codename Future doen dit omdat het
hen moeilijk lijkt deze samenwerking zelf op een goede manier tot stand
te brengen.
Het zo kunnen binnenkomen bij scholen en continuïteit in de levering van
digibeten zijn de belangrijkste redenen om voor bemiddeling te kiezen.
Wanneer bibliotheken zelf goede contacten hebben met scholen en
eventueel een loketorganisatie zien zij dan ook eerder het nut van een
bemiddelende partij niet in.

“De tijd die je investeert moet wel terugbetaald worden. Als ik één persoon inzet
die dat hele traject moet gaan trekken... […] Dan wordt het een heel ding […] met
geen garantie dat het gaat werken.” – Coördinator publieks- en educatieactiviteiten,
begeleiding door eigen medewerker

“[…] omdat wij niet met maatschappelijke stages willen werken hebben we dat
laten liggen.” – Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen
medewerker

“Uit een gesprek met een andere bibliotheek bleek dat het nog maar de vraag
was of UWV genoeg mensen kon aanmelden. Met als gevolg dat de
maatschappelijke stagiairs daar niet genoeg werk hadden.“ – Manager publieke

“Kijk, het moeilijke is om die match te maken. Ik kan maatschappelijke stagiairs
gaan vragen voor een aantal lessen achter elkaar, maar ik moet zeker weten dat
het doorgaat. Dus je moet ook weer zeker weten dat je genoeg levering krijgt van
cursisten en dat is heel erg lastig om allemaal zelf te doen.” – Medewerker pr,

dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

Een aantal bibliotheekmedewerkers merkt daarbij op dat zij door de
reorganisaties binnen het UWV, en het sluiten van de kleinere kantoren in
de buurt van de bibliotheek, samenwerking met UWV niet meer als optie
zien. Het UWV kantoor zou in een andere stad zitten en die stad zou een
eigen Klik & Tik-aanbod in de bibliotheek hebben waar het UWV naar
doorverwijst.

samenwerking UWV en digistagiairs

“Wij hebben gewoon rechtstreeks contact met diezelfde school en die
contactpersoon. Dus we zitten er niet op te wachten dat Codename Future er
tussen gaat zitten.” – Domeinspecialist volwassenen, samenwerking UWV en
digistagiairs
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Inzet stagiairs algemeen

voor discontinuïteit en beperkingen in de mogelijkheden van het aanbod
van de dienstverlening.

Bibliotheken kunnen ook los van een samenwerking met loketorganisaties
stagiairs inzetten bij dienstverlening rondom Klik & Tik. We bespreken de
redenen om hier wel of niet voor te kiezen.

“De maatschappelijke stages zijn hier 6 a 8 weken aaneengesloten. De rest van
het jaar is er dan niemand. Daarnaast zijn de roosters van de leerlingen zo
ingericht dat ze pas na 4en kunnen komen, wat hier niet mogelijk is.” – Manager
publieke dienstverlening, geen dienstverlening rondom Klik & Tik

LEUKE COMBINATIE DOELGROEPEN EN MINDER WERK
Zoals ook voor het samenwerkingsverband met digistagiairs en
loketorganisaties geldt kiezen bibliotheken die met stagiairs werken
hiervoor omdat het verschillende doelgroepen op een leuke manier bij
elkaar brengt. Ook zeggen enkele bibliotheekmedewerkers die een
inloopspreekuur door digistagiairs laten verzorgen dat het hen werk uit
handen neemt.

“We kwamen tot de ontdekking dat het niveau van de scholieren niet goed
genoeg is. Dat zou ons veel tijd in de begeleiding gekost hebben waardoor het
voor ons niet genoeg opleverde.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom
Klik & Tik

“[…] omdat het destijds is afgeraden door een andere bibliotheek omdat je niet
weet wat voor mensen je binnenkrijgt en of je van ze op aan kan, of je wel
kwaliteit kan leveren. “ – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

VEEL TIJD VOOR BEGELEIDING NODIG
Tegelijkertijd is een reden voor bibliotheken om juist niet met stagiairs te
werken de verwachte tijdsinspanning die dat (toch nog) met zich
meebrengt bij de begeleiding.

“Het communicatieve ontbreekt daar nog heel vaak.” – Regiomanager, aanbod
begeleiding door eigen medewerker

“Met maatschappelijke stagiaires ben je toch bezig met het instrueren van de
stagiaires en als je het zelf doet ben je met anderhalf uur klaar.” – Medewerker

ONZEKERHEID KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT
Bibliotheken willen controle hebben over de kwaliteit die zij leveren en
weten niet zeker of zij met de (steeds nieuwe) stagiairs een constante
kwaliteit kunnen leveren. Het gaat dan om omgangsvormen en
aanwezigheid. Respondenten vragen zich soms ook af of scholieren wel
geschikt zijn voor het werk.
Soms weet men van horen zeggen dat dit niet het geval is, soms heeft
men daar zelf ervaring mee. Ook speelt mee dat stagiairs buiten schooltijd
stage moeten lopen en dit volgens de bibliotheken voor de deelnemers
niet de meest gunstige tijden zijn. Tot slot zorgen roosters en vakanties

frontoffice, éénmalige begeleiding eigen medewerker

SUCCES INZET STAGIAIRS AFHANKELIJK VAN AFSPRAKEN
Wanneer wij analyseren waarom het bij de ene bibliotheek wel goed lukt
om met (digi)stagiairs te werken, en anderen slechte ervaringen hebben
concluderen wij dat dit vooral te maken heeft met de afspraken die
gemaakt worden en de intensiteit van het contact tussen de scholen en
de bibliotheken. Hoe beter één en ander afgesproken is (voorselectie,
training van stagiairs) hoe groter het succes.
61

Gesprekken – Dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken

Van kickstart tot cursus?
“Dat is een beetje zoals het is gelopen vanuit de workshops die we eerder gaven.
We weten ondertussen hoe we met cursisten om moeten gaan.” – Medewerker

Ook zetten sommige bibliotheken stagiairs in bij inloopspreekuren en
anderen bij een volledige cursus. Dit stelt verschillende eisen aan de
stagiairs. In één bibliotheek zijn bijvoorbeeld altijd twee stagiairs
aanwezig tijdens een inloopspreekuur waar één of twee mensen op
afkomen. De stagiairs werkten daarbij geheel zelfstandig.
7.3.4

frontoffice, begeleiding door eigen medewerker

“De teamleider was van mening dat de medewerkers voldoende geschoold zijn
om de Klik & Tik-vragen te kunnen beantwoorden, ook gewoon tijdens de
uitlening.“ – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

Begeleiding door alleen een eigen medewerker

“Het is voor ons het meest uitvoerbare. De samenwerkingen liepen ook niet goed,
met UWV, en de scholen. Zij hadden andere wensen.” – Mediacoach, begeleiding

VAAK WEL BETROKKENHEID EIGEN MEDEWERKER
Eigenlijk is in alle gevallen van dienstverlening rondom Klik & Tik wel
sprake van enige begeleiding door een eigen medewerker. Ook wanneer
bibliotheken kiezen voor begeleiding door digistagiairs is in ieder geval bij
de eerste bijeenkomsten een bibliotheekmedewerker aanwezig.

door eigen medewerker

7.3.5

Eenmalige bijeenkomsten

OM MENSEN OP WEG TE HELPEN
Dat bibliotheken soms voor eenmalige bijeenkomsten (workshops,
inloopspreekuren) kiezen als dienstverlening bij Klik & Tik heeft
hoofdzakelijk te maken met het beeld dat bibliotheekmedewerkers
hebben van de mogelijkheden om deelnemers zelfstandig met Klik & Tik
te laten werken. Zij gaan er dan van uit dat deelnemers goed zelfstandig
met het materiaal kunnen werken een inleiding voldoende is.

KENNISVOORDEEL EIGEN MEDEWERKER
Dat bibliotheken soms voor begeleiding van Klik & Tik-deelnemers door
alleen een eigen medewerker kiezen heeft te maken met ‘ kennis die al in
huis is bij de medewerkers’ en ‘weten waar je aan toe bent’. Sommige
bibliotheekmedewerkers hebben al ervaring met het geven van andere
workshops ‘internet voor beginners’ en zetten die gewoonte voort. Zij
zien dit als de minst grote tijdsinvestering (zie ook de redenen om niet
met digistagiairs te werken).

“Het is duidelijk iets om de mensen op weg te helpen en daarom is het eenmalig.
In principe zouden mensen hier ook zelfstandig mee verder moeten kunnen want
alles wordt stap voor stap uitgelegd. Ze kunnen filmpjes en uitleg herhalen.” –

SAMENWERKING ANDERE PARTIJEN WERKTE NIET

Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker.

Soms is er wel een poging gedaan om tot samenwerking met andere
partijen (digistagiairs, vrijwilligersorganisaties) te komen maar pakte dat
niet goed uit.

“Ik vind toch dat dit een programma is wat de mensen gewoon zelf thuis kunnen
gaan doen. […] En daar leren ze het meeste van. Ze kunnen het in hun eigen
tempo doen. […]. Dit programma is uitermate geschikt om gewoon thuis aan de
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slag te gaan en kom je er niet uit dan kun je langs komen.” – Medewerker

7.4 Ervaringen met Klik & Tik in bibliotheken

frontoffice, begeleiding door eigen medewerker

In deze paragraaf behandelen we de ervaringen van bibliotheekmedewerkers, begeleiders en samenwerkingspartijen met Klik & Tikaanbod in bibliotheken en de verschillende projecten en vormen van
dienstverlening daaromheen.

GEBREK AAN CAPACITEIT
Andere redenen zijn het gebrek aan capaciteit om er meer aandacht aan
te besteden en opvattingen over de rol van educatie in de bibliotheek.
TE KORT
Bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij cursussen rondom Klik &
Tik geven juist aan dat een éénmalige bijeenkomst te kort is om de
deelnemers op gang te brengen. We komen hier bij de bespreking van de
ervaringen met de verschillende aanpakken op terug (paragraaf 7.6).
7.3.6

7.4.1

Ervaringen met de train-de-trainer-workshop

SOMS ANDERE VERWACHTINGEN
Ongeveer een derde van de deelnemers aan de train-de-trainer-workshop
had iets anders verwacht van de training. De training wordt door enkele
van de deelnemers niet als training ervaren maar meer als een
presentatie.

Samenwerking met vrijwilligers

OM BEKENDHEID EN ERVARING MET DE DOELGROEP
In enkele gevallen werken bibliotheken samen met
vrijwilligersorganisaties bij de dienstverlening rondom Klik & Tik. Het gaat
in de bibliotheken waar wij contact mee hebben gehad dan steeds om
Seniorweb. De redenen dat hiervoor wordt gekozen is voornamelijk de
bekendheid en ervaring van de vrijwilligers van Seniorweb met de
veronderstelde doelgroep van Klik & Tik (senioren).
Bibliotheekmedewerkers hoeven dan zelf geen tijd aan de ondersteuning
te besteden en kunnen voor de kwaliteit vertrouwen op de ervaring van
de vrijwilligers.

Enkele kleinere bibliotheken konden zich minder goed met de tijdens de
training voorgestelde werkwijzen identificeren. Het gaat dan vooral om de
samenwerking met het UWV en digistagiairs. Die zou vooral uitvoerbaar
zijn voor de grotere bibliotheken. Enkele anderen vonden de uitleg over
de concrete aanpak te beperkt of merkten op dat zij zelf toch nog wel het
nodige hebben moeten ontdekken en uitvinden bij de start.
“Ik werd er niet echt heel erg veel wijzer van. […] Wat ik me er van kan herinneren
ging het erg over de persoonlijke ervaring van een aantal mensen die er mee
werkten in een grote plaats of zoiets en die hadden 13 bibliotheken. En daar kon
ik verder niet zo heel er veel mee.” – Directeur, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
“Het was, dat het heel summier was, dat wij wel zoiets hadden van… ja, nou,
laten we er nou zelf maar mee starten en zelf gaan kijken hoe we het kunnen
aanpakken.” – Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker
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“We hadden beter met Het internet op kunnen beginnen want Samen op ‘t web is
eigenlijk al weer een stap verder.” – Mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

GOED OM AAN TE ZWENGELEN
Ongeveer de helft van de respondenten die wij spraken over de train-detrainer-workshop is over het algemeen positief. Zij vinden de train-detrainer-workshop een goede manier om een beeld te krijgen van de
inhoud van de Klik & Tik-materialen en de manier van overbrengen op
cursisten, en een eerste stap naar de opzet van dienstverlening rondom
de programma’s.

“Wij willen wel laten zien wat sociale media zijn maar wij gaan hen niet scholen in
hoe ze daarmee zelfstandig aan de slag kunnen.” – Accountmanager team
volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

LAAGDREMPELIG EN AANSPREKEND
Bibliotheekmedewerkers zijn over het algemeen positief over de Klik &
Tik-materialen. De meest genoemde pluspunten van de programma’s zijn:
 leuke aansprekende oefeningen;
 mensen kunnen voor een deel zelfstandig en thuis verder oefenen;
 het is laagdrempelig voor de doelgroepen;
 er wordt veel herhaald en uitgelegd.

“Die training was natuurlijk ook goed om bij mij alles aan te zwengelen, maar
later kwam het nog beter op z’n plek.” – Medewerker pr, samenwerking met UWV en
digistagiairs

“Ik zou mensen die ermee gaan werken het wel aanraden omdat de inhoud
duidelijk wordt en ook een stukje overbrengen van informatie naar de cursisten
wordt behandeld.” – Consulent jongeren, voortgezet onderwijs en mediacoach, geen
dienstverlening rondom Klik & Tik

7.4.2

‘KLIK & TIK IS NOG GEEN KANT EN KLARE CURSUS’
Bibliotheekmedewerkers en begeleiders noemen desgevraagd wat
verbeterpunten voor het programma. Belangrijkste opmerking is dat het
programma nog geen kant-en-klare cursus is voor gebruik in de
bibliotheek. Het materiaal is ook niet als zodanig bedoeld maar
bibliotheekmedewerkers hadden dit soms wel verwacht. Zij ervaren
daarom een aantal beperkingen:
 Het programma is niet helemaal ingesteld op begeleiding in
cursusverband:
o het is moeilijk terug te zien wat een deelnemer nu eigenlijk
(fout) gedaan heeft;
o het is niet mogelijk in het programma naar een specifieke
oefening te springen om iets voor te doen in een groep.

Ervaringen met Klik & Tik-materialen

SAMEN OP ’T WEB ERVAREN ALS VOOR GEVORDERDEN OF MINDER RELEVANT
De meeste bibliotheken werken met Klik & Tik. Het internet op. De
onderwerpen die in Samen op ‘t web behandeld worden zijn voor een
gevorderd publiek, gaan inhoudelijk te ver of worden door bibliotheken,
maar ook door UWV, soms als minder relevant voor educatie in de
bibliotheek gezien.
“De twee cursussen trekken echt een ander publiek. Voor sociale media komen
vooral ouderen die bijvoorbeeld al wel internetbankieren en op de site van de
gemeente kunnen ofzo. Je hoeft dan ook geen muistraining te doen.” –
Medewerker frontoffice, begeleiding door eigen medewerker
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GOED NIVEAU, SOMS WAT TE MOEILIJK, SOMS WAT TE MAKKELIJK
Het niveau van de oefeningen in Klik & Tik wordt over het algemeen
positief beoordeeld door de bibliotheekmedewerkers en begeleiders. Er
zijn echter wel regelmatig mensen voor wie het nog best moeilijk is, of
voor wie het juist wat (te) makkelijk is.
Mensen voor wie het wat aan de moeilijke kant is zijn vaak(zeer)
laaggeletterd of anderstalig. Een deel van de deelnemers moet ook eerst
een muis- en toetsenbordtraining doorlopen voor zij mee kunnen doen
met het Klik & Tik-programma.

Begeleiders hebben geen eigen inlog. (Dit is inmiddels met het
professioneel account, dat nu landelijk gerealiseerd is, ondervangen.)
Cursisten krijgen geen opdrachten om op het echte internet te
oefenen.
Deelnemers die vanuit het UWV zijn doorgestuurd krijgen geen
oefeningen om vacatures te zoeken.
Oefeningen (hoofdstukken) kunnen niet goed plenair geïntroduceerd
worden.
Er is geen algemene inleiding op de programma’s met betrekking tot
wat het internet is, waar het toe dient, wat de meerwaarde er van is
voor de cursisten en hoe het gebruikt kan worden.

“Sommige mensen gaan er heel snel doorheen. Anderen kunnen eerst nog een
muistraining doorlopen. Die weten nog helemaal niks.” – Mediacoach,
samenwerking UWV en digistagiairs

“Het lijkt een kant en klaar ding maar je moet er toch zelf wel wat aan doen en
voorbereiden voor je aan de slag kunt en om het over te kunnen brengen aan de
doelgroep.” – mediacoach, begeleiding door eigen medewerker

“Mensen die moeilijk met hun taal zitten, allochtonen, laaggeletterden, vinden
het vaak toch wel heel veel tekst en moeilijk te begrijpen” – Medewerker frontoffice,
begeleiding door eigen medewerker

“Je mist introductie op de lessen, dus wij doen nu elke les twee onderwerpen
behandelen. We doen even heel kort introduceren wat je leert, hoe kun je dat
toepassen in het dagelijks leven. Dat is ook belangrijk, de vertaalslag, waarom is
het van belang of waarom is het zo.” – Medewerker pr, samenwerking

“Er zijn ook mensen voor wie het te hoog gegrepen is. Dat zijn heel
laaggeletterden voor wie het concept dan te moeilijk is.” – Medewerker frontoffice,
begeleiding eigen medewerker

NIVEAUVERSCHILLEN BINNEN GROEPEN UITDAGING VOOR BEGELEIDING
De niveauverschillen binnen de groepen of tussen deelnemers zijn vaak
een uitdaging voor de begeleiding.

“We doen heel uitgebreid een presentatie van te voren en leggen alles uit. We
nemen de mensen echt bij de hand. We halen de site van Wehkamp er bij en laten
ze echt een voorbeeld zien.” – Medewerker front-office, begeleiding eigen medewerker

“Dus het lastige voor de begeleider is, en dat is heel moeilijk om op te lossen, is
het niveauverschil binnen zo’n groep.” – Coördinator publieks- en educatie-

“De tweede dag […] dan gaan ze zoeken naar vacatures. De derde […] naar werk
op internet. Dus praktische toepassing. Ze gaan ook CV en sollicitatiebrieven
maken, dus daar komt ook Word en opmaak bij.” – Manager cultuur en informatie,

activiteiten, begeleiding door eigen medewerker

samenwerking met UWV en digistagiairs

VEEL UITLEG NODIG BIJ EERSTE BIJEENKOMST
Soms wordt de nodige begeleiding bij Klik & Tik als erg intensief ervaren.
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Vooral bij een eerste bijeenkomst is nog veel uitleg nodig. Soms is dat niet
helemaal wat de begeleiders van het programma hadden verwacht.

gewerkt meent dat de helpdesk niet gebruikt wordt omdat deelnemers
liever vragen stellen aan de bibliotheekmedewerker of familie en
bekenden.

“[…] je [moet] al bepaalde vaardigheden hebben om het te kunnen doen. Je moet
al kunnen inloggen. Dat is al een grote stap voor mensen. Dus eigenlijk ben je dan
alleen maar anderhalf á twee uur bezig met het maken van een inlognaam en een
wachtwoord en uitleggen hoe dat dan werkt.” – Mediacoach, begeleiding door eigen

7.4.3

Ervaringen met dienstverlening rondom Klik & Tik

VAAK NOG ER ACHTER KOMEN HOE DINGEN WERKEN
Voor wat betreft de opzet van de dienstverlening rondom Klik & Tik zijn
bibliotheken er vaak ‘live’ erin gerold, zoals een bibliotheekmedewerker
het omschrijft.

medewerker

DEELNEMERS OVER HET ALGEMEEN ZEER POSITIEF
Wij hebben bibliotheekmedewerkers, begeleiders en
samenwerkingspartners ook gevraagd welke reacties en resultaten zij bij
de deelnemers zelf zien. Ondanks de eerder beschreven niveauverschillen
tussen de deelnemers zijn deelnemers volgens de medewerkers over het
algemeen zeer positief over de Klik & Tik programma’s en de
dienstverlening van de bibliotheek daaromheen.

Bibliotheken moeten er vaak nog achter komen hoe het werkt en wat er
bij komt kijken om de dienstverlening rondom Klik & Tik op te zetten. Dat
geldt vooral voor de bibliotheken die de ondersteuning bij de
programma’s met een eigen medewerker bieden, maar ook bibliotheken
die samenwerken met het UWV en/of digistagiairs komen er vooral met
betrekking tot het werken met de Klik & Tik programma’s gaande weg
achter wat daar nog bij komt kijken.

LEERZAAM, MEER ZELFVERTROUWEN, MEER DURVEN
De deelnemers zeggen volgens de begeleiders wat te leren, nu meer
zelfvertrouwen te hebben en meer te durven op internet, en bijvoorbeeld
al gebruik te maken van e-mail.
Werkzoekenden zijn blij dat ze iets nieuws hebben geleerd en dat ze nu
actiever zijn op het internet. Sommige cursisten kunnen na deelname met
de werkmap van het UWV werken, sommigen nog niet.

Tijdens een eerste bijeenkomst wordt bijvoorbeeld door de begeleiders
ontdekt dat:
 geluidskaarten en koptelefoons niet werken;
 deelnemers niet voldoende rechten hebben op de computer om een
account aan te maken;
 er soms te weinig computers zijn;
 het te rumoerig is in de openbare ruimte tijdens de openingsuren van
de bibliotheek;
 het werken met koptelefoons een obstakel is bij de begeleiding;
 deelnemers niet altijd op komen dagen;

HELPDESK MINDER BEKEND

Over het gebruik van de online helpdesk die in Samen op het web zit zijn
we wat minder te weten gekomen omdat de meeste bibliotheken waar
wij met medewerkers hebben gesproken met Het internet op werken. Een
medewerker van een bibliotheek waar wel met Samen op het web is
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een continue toestroom van digibeten. Deelnemersaantallen bij
cursussen variëren van zes tot vijftien deelnemers. Sommige bibliotheken
geven zo’n cursus meerdere keren per jaar. Eén bibliotheek (met
meerdere vestigingen) heeft al ruim 150 cursisten gehad.

deelnemers soms nog moeten leren omgaan met muis en
toetsenbord en dat de begeleiding meer tijd en aandacht vraagt dan
vooraf verwacht.

Ook de invulling van vervolgcommunicatie met samenwerkingspartner
moet soms nog nader tot stand komen. We komen hier in de volgende
paragrafen op terug.

NAUWELIJKS VERVOLGGEBRUIK
Na afloop van een workshop of cursus is er meestal geen contact meer
met de deelnemers. Enkele bibliotheken plannen een inloopspreekuur
voor Klik & Tik waarop deelnemers kunnen terugkomen maar dit is zelden
het geval. Bibliotheekmedewerkers weten ook niet of deelnemers thuis
door gaan met oefenen na afloop van een cursus of workshop.

STERK VERSCHILLENDE OPKOMSTEN, CURSUSSEN BETER BEZOCHT
De opkomst van deelnemers bij inloopspreekuren, workshops en
cursussen verschilt sterk per bibliotheek. De opkomst is het laagst bij
inloopspreekuren. In de meeste gevallen komt hier niemand of een
enkele deelnemer op af, ook wanneer de inloopspreekuren in navolging
van een workshop worden aangeboden.

Ook is nauwelijks sprake van vervolggebruik van andere diensten in de
bibliotheek door deelnemers, tenzij zij expliciet doorverwezen worden
naar andere cursus, zoals een muis- en toetsenbordtraining.
Regelmatig komen de deelnemers, bijvoorbeeld als zij worden
doorverwezen vanuit het UWV ook vanuit een ander dorp of gemeente
waar een eigen bibliotheek staat. Dit is volgens enkele
bibliotheekmedewerkers een verklaring voor het beperkte vervolggebruik
van de bibliotheek.

Workshops (in de vorm van éénmalige bijeenkomsten) worden in
verschillende mate bezocht. Soms worden workshops afgelast omdat de
opkomst te laag is. Soms lukt het bibliotheken meerdere keren per jaar
zes deelnemers op een workshop af te laten komen. Bibliotheken ervaren
ook dat de ene keer een workshop vol zit en een volgende keer er
niemand (meer) op af komt. Waar dat aan ligt is onduidelijk.
Bibliotheekmedewerkers zelf ervaren dit als een teruglopende behoefte.

Enkele bibliotheken bieden deelnemers een gratis proefabonnement aan.
Ook daar wordt vervolgens nauwelijks gebruik van gemaakt.

Cursussen waarbij deelnemers meerdere keren naar de bibliotheek
komen om begeleid met de Klik & Tik-materialen te werken lijken over het
algemeen beter te lopen. Enerzijds komt dit doordat bibliotheken niet
over gaan tot het organiseren van een cursus wanneer zij hier niet
voldoende vraag naar ervaren, anderzijds worden cursussen vaker in
samenwerking met het UWV georganiseerd. Hierdoor is vaker sprake van

7.4.4

Ervaringen met samenwerking UWV

BETER BEZOCHTE CURSUSSEN
Bij de aanpak waarbij wordt samengewerkt met UWV worden vaker
cursussen met meer bijeenkomsten en met meer deelnemers gegeven
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dan wanneer sprake is van begeleiding door de bibliotheekmedewerkers
zelf. Dit blijkt ook uit de analyse van de gebruikersstatistieken in
hoofdstuk 5.

communiceren dat gaat nog niet zo vanzelf.” – Medewerker pr, samenwerking UWV

NIET ALTIJD CONTINUÏTEIT IN AANBOD DIGIBETEN
Toch is er niet altijd continuïteit in het aanbod van digibeten. Enkele
bibliotheken merken op dat het UWV te weinig actief is bij het werven
van deelnemers.

SUCCES

en digistagiairs

ACTIEVE PROJECTLEIDER, GOEDE CONTACTEN EN DUIDELIJKE AFSPRAKEN BASIS VOOR
Succesfactor bij deze aanpak lijkt een goede samenwerking, en goede
afspraken tussen partijen bij de opzet van de dienstverlening. Daarna is
het ook zaak deze afspraken goed vast te houden. Dit vraagt een actieve
inzet van de bibliotheekmedewerker wanneer niet met een
bemiddelende partij wordt samengewerkt.

“We hebben eerder geprobeerd samen te werken met UWV dat zij mensen naar
ons zouden toesturen maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Dat was in
2010.” – Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

“Je moet lokaal natuurlijk verkenning doen dat je mensen kent. Je moet mensen
kennen op bepaalde plekken. Die contacten moet je eerst bouwen wil dat gaan
lopen. Daar moet je gewoon energie in steken.” – Medewerker pr, samenwerking

SAMENWERKING MET UWV SOMS LASTIG
Ook is het soms lastig voor bibliotheken om zelf een samenwerking tot
stand te brengen.

UWV en digistagiairs

“Na de eerste keer was de evaluatie goed uitgevoerd, alle partijen zijn met elkaar
gaan zitten en hebben zowel het proces als de omgang tussen de kandidaten
onderling besproken. Nu gebeurt het meer via de mail. Het is nog niet een vaste
stap in het proces geworden.[…] We zien ook niks terug van het evaluatieproces
binnen het UWV.” – Manager cultuur en informatie, samenwerking UWV en digistagiairs

“Zo zijn we constant eigenlijk bezig met proberen van ja waar ligt de behoefte.
Zowel van scholen, als van het UWV, als cursisten, als stagiaires. Dat is best wel
een redelijk gecompliceerd verhaal.” – Mediacoach, samenwerking UWV en
digistagiairs

Bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij het aanbod van Klik & Tik
in hun bibliotheek lijken er nog niet allemaal op toegerust om een
dergelijk project op te zetten en op gang te houden. Dat kan aan
persoonlijke kwaliteiten liggen maar vaak ontbreekt het ook aan de tijd en
capaciteit. Bibliotheken blijken dan ook, indien er een bemiddelaar helpt
bij de opzet van het project, behoefte aan veel sturing en begeleiding te
hebben. Het is, zodra de bemiddelaar een stap terug doet, niet altijd
duidelijk dat iemand van de bibliotheek het project moet blijven trekken.

“We hebben contact opgenomen met het UWV om te kijken of we konden
samenwerken. Dat is op niets uitgelopen. De samenwerking verliep traag en
moeizaam.” – Manager educatie, geen dienstverlening rondom Klik & Tik
“Met het UWV kun je alleen maar samenwerken als je beschikt over het BSN
nummer van een persoon. Toen heb ik tegen het UWV gezegd: dat vragen wij niet
in bibliotheken. Want met die mevrouw met Klik en Tik-problemen, daar ging ik
over bellen. Ik had de naam en het adres van die mevrouw. Toen zeiden ze
doodleuk bij het UWV ‘dan kunnen wij er niets mee.’... Dus begrijp je, dat
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Codename Future die bemiddelt bij het opzetten van dienstverlening
rondom Klik & Tik in samenwerking met het UWV en digistagiairs
probeert om die reden nu ook vooral het management van bibliotheken
(en het UWV) meer bij het project te betrekken zodat van het begin af aan
duidelijk is dat het een project van de bibliotheek is en, wanneer de
samenwerking eenmaal tot stand is gekomen, ook zo gedragen moet
worden.

ervaren bibliotheken over het algemeen weinig problemen met de inzet
van deze jongeren bij de oudere doelgroep.
“Ook qua sociale vaardigheden lukte het wel aardig. Er werden hele leuke
koppeltjes gevormd.” - manager cultuur en informatie, ondersteuning met UWV
en digistagiairs

SOMS KOST BEGELEIDING VAN STAGIAIRS VEEL TIJD
Een enkele bibliotheekmedewerker heeft wel een minder positief beeld,
wat vooral betrekking heeft op de begeleiding die bij de inzet van de
stagiairs in deze situatie nodig is geweest.

UWV TEVREDEN OVER PROJECT
We hebben enkele gesprekken gevoerd met UWV-medewerkers die bij de
samenwerking met de bibliotheken betrokken zijn. Zij zijn over het
algemeen tevreden.

“Die maatschappelijke stagiaires kosten ook heel veel tijd om die goed te
begeleiden. Dat veel mij heel erg tegen.” – Medewerker communicatie, begeleiding

“Het zit ‘m voor mij vooral in de zachte dingen die ik dan terugkrijg. Dat de
groepen vol zitten, de er begeleiding is in de bibliotheek, dat de klanten positief
reageren, dat ze echt met een bepaald doel daar naar toe gaan. Daar zit voor mij
wel positief resultaat in wat aansluit bij mijn verwachting.” – Medewerker UWV

7.4.5

door vrijwilliger

DIGIBETEN POSITIEF OVER STAGIAIRS
Ook de deelnemers aan het door digistagiairs begeleide Klik & Tik-aanbod
zijn volgens de bibliotheekmedewerkers erg positief over de begeleiding
door de digistagiairs.3

Ervaringen met de inzet van digistagiairs

BIBLIOTHEKEN TEVREDEN OVER STAGIAIRS
Over het algemeen zijn bibliotheken die met stagiairs werken tevreden
over de manier waarop zij de stagiairs betrekken en informeren en over
de manier waarop de stagiairs werken.
Het project is leuk voor de stagiairs en de deelnemers. De jongeren
hebben genoeg kennis over het onderwerp en vertellen er ook nog wel
eens wat omheen. En wanneer sprake is van een selectie van digistagiairs,
door de scholen of de bibliotheken, met voldoende sociale vaardigheden,

“Mensen vinden het leuk. Ik hoor ook dat ze zeggen: die jongens zijn zo geduldig
en ze zijn zo lief. Wat we hebben gedaan is goed verlopen, inclusief de stagiaire.”
– Medewerper pr, samenwerking UWV en digistagiairs
“Deelnemers vinden wel dat de stagiaires het leuk doen. En ze zijn blij dat ze de
stap hier in de bibliotheek kunnen maken, en dat er dan iemand is die ze op weg
3

Op het moment van dit onderzoek wordt ook een meetinstrument ontwikkeld
waarmee ervaringen van de eindgebruikers zelf in beeld kunnen worden
gebracht.
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helpt. Dat hoor ik wel regelmatig hoor.” – Mediacoach, samenwerking UWV en

“Het hele project loopt soms wel eens wat rommelig maar ik weet ook zo niet hoe
ik dat kan ondervangen. Dat is inherent aan én stagiaires die wel eens een ander
lesrooster hebben, en werkzoekenden die niet in het ritme zitten en noem maar
op.” – Mediacoach, samenwerking UWV en digistagiairs

digistagiairs

GOEDE CONTACTEN EN DUIDELIJKE AFSPRAKEN BASIS VOOR SUCCES
Succesfactor bij de inzet van digistagiairs lijkt steeds een goede
samenwerking en goede afspraken tussen partijen te zijn waarbij sprake is
van:
 voorselectie van de stagiairs op basis van affiniteit met het onderwerp
en sociale vaardigheden;
 een introductie voor de stagiairs over het Klik & Tik-materiaal en wat
van hen verwacht wordt, door de bibliotheek of door de school.

DIGISTAGIAIRS POSITIEF
Ook de digistagiairs zelf zijn positief over hun taak als begeleider. Zij
vinden het leuk dat zij de cursisten wat kunnen leren en het begeleiden
gaat hen goed af. Ook zijn de digistagiairs waar wij mee spraken goed
begeleid, door de bibliotheek waar ze stage liepen of door de
stagemakelaar. (We spraken aanvullende telefonisch met drie
digistagiairs.) Soms is het begeleiden van een onderdeel van de
oefeningen een beetje saai voor de digistagiairs.

Vaak geeft een bibliotheekmedewerker bij de eerste bijeenkomsten van
door digistagiairs begeleide cursussen de eerste introductie voor de
deelnemers. Soms wordt vooraf een aparte instructiebijenkomst voor de
stagiairs georganiseerd.

7.4.6

Ervaringen bij begeleiding door bibliotheekmedewerker

OVER HET ALGEMEEN POSITIEF, SOMS GROTE TIJDSINVESTERING
Bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij dienstverlening rondom
Klik & Tik waarbij de begeleiding wordt verzorgd door een
bibliotheekmedewerker zijn over algemeen ook positief over hun aanpak.
Net als bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij dienstverlening
rondom Klik & Tik met digistagiairs staan zijn echter wel kritisch
tegenover de tijdsinvestering die met het project gemoeid is.
Heeft dat bij de digistagiairs te maken met de begeleiding van deze groep,
bij de begeleiding door een eigen medewerker gaat het om de tijd die de
medewerker kwijt is aan de begeleiding van de cursisten.

“Die school denkt: het is een maatschappelijke stage, dus hoera we kunnen
iemand plaatsen. Maar goed, gezien de hele [Klik & Tik] aanpak wordt toch heel
erg aanbevolen dat die leerlingen dat hoofdstuk helemaal van tevoren
doorwerken, zodat ze weten wat ze eigenlijk gaan doen.” – Medewerker pr,
samenwerking UWV en digistagiairs

PLANNING SOMS LASTIG
Soms is de inzet van digistagiairs wat lastig qua timing in verband met
schooltijden en schoolvakanties. Het Klik & Tik aanbod dient overdag
plaats te vinden en soms willen bibliotheken het hele jaar aanbod kunnen
bieden.

“Kijk als ze koptelefoon op hebben en het gaat dan red je het. Als er veel vragen
zijn is het lastiger.” – Domeinspecialist volwassenen, begeleiding door eigen
medewerker
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“Nadeel is dat het heel veel vraagt van jezelf. Als je Facebook uit gaat leggen dan
moet je dus echt alles weten.” – Medewerker frontoffice, begeleiding door eigen

kunnen we zelf beter dacht ik toen. Wij kunnen anders de kwaliteit niet
garanderen.” – Hoofd backoffice, begeleiding door eigen medewerker

medewerker

“Een paar jaar geleden is toenadering tot Seniorweb gezocht. Maar dat is op niks
uitgelopen.[…] Ik denk dat wij een andere benadering hebben. Wij houden de prijs
laag en dat spreekt natuurlijk een bepaalde groep aan.“ – Specialist educatie

“We investeren er erg veel in. Dus je zou bijna zeggen we gaan afhaken, omdat

het veel tijd vraagt. […] We zitten allemaal in de bezuinigingen […] en dan is de
investering van één persoon die dus 3 uur per maand plus voorbereiding, dus zeg
maar 4 uur per maand [één keer, red.] bezig is met 6 personen is op zich heel
groot.” – Coördinator publieks- en educatieactiviteiten, begeleiding door eigen

dienstverlening, begeleiding door eigen medewerker

WEL POSITIEF ALS SAMENWERKING LUKT
Uiteindelijk hebben we gesproken met bibliotheekmedewerkers van vier
bibliotheken waar (ook) met vrijwilligersorganisaties wordt samengewerkt
bij het aanbod van Klik & Tik. Over het algemeen zijn deze bibliotheken
wel positief over hun ervaringen.

medewerker

“Het is een enorme tijdsinvestering voor zo’n klein groepje. Je moet wel goed
afwegen of je dat wilt doen, ook in tijden van bezuinigingen.” – Hoofd backoffice,
begeleiding door eigen medewerker

ZELFSTANDIG GEBRUIK KOMT MAAR ZELDEN VOOR
Zelfstandig gebruik van de Klik & Tik-materialen op de computers van de
bibliotheek komt volgens de bibliotheekmedewerkers waar wij mee
spraken maar zelden voor.

Wanneer begeleiding door de bibliotheekmedewerkers wordt gegeven
zien we daarom wat vaker eenmalige (opstart)bijeenkomsten.
7.4.7

Ervaringen met andere aanpakken

“Je moet het niet gewoon maar op een bureaublad zetten en denken dat er wat
gebeurt. Want mensen zien het niet eens.” – Medewerker frontoffice, begeleiding

SAMENWERKING VRIJWILLIGERS KOMT MINDER VAAK VOOR
Samenwerking met andere externe partijen dan de digistagiairs voor de
begeleiding bij Klik & Tik lijkt minder vaak voor te komen.
Vrijwilligersorganisaties werken al met eigen producten. Het aanbod van
deze eigen producten in samenwerking met bibliotheken komt vaker voor
(zie ook paragraaf 7.3.2). Soms hebben bibliotheken ook wel voor Klik &
Tik toenadering gezocht tot vrijwilligersorganisaties. De ervaringen
daarmee zijn vaak niet positief.

eigen medewerker

7.5 Voornemens en behoeften toekomstige dienstverlening
VOORTZETTING AFHANKELIJK VAN KOSTEN, VRAAG EN ANDERE AANBIEDERS
Of bibliotheken het huidige aanbod van ondersteuning rondom Klik & Tik
willen voortzetten hangt af van de (gratis) beschikbaarheid van de
programma’s en de continuïteit van de vraag naar het product. Daarnaast

“We hebben het een keer geprobeerd met een vrijwilliger van Seniorweb, met een
workshop, maar dat was een enorme chaoot en erg druk en dat werkte niet. Dat
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zal steeds gekeken worden wat andere aanbieders doen. Bibliotheken
willen liever geen producten aanbieden die ook elders voor deelnemers
voor handen zijn.

wel zouden willen opzetten noemen zij als belangrijkste factor voldoende
vraag. Bibliotheken willen zeker weten dat er genoeg aanmeldingen zullen
zijn; en dat de tijdsinvestering voldoende resultaat oplevert.

“Wij moeten anders gaan werken. Het moet allemaal commerciëler en inkomsten
genereren, dus dat is de toekomst. Dus dan weet ik niet of dit er nog in past. […]
Wij vragen hier geen geld voor ofzo hé…. Dus ja.” – Mediacoach, samenwerking UWV

“[…] kan interessant zijn. Maar er moeten wel afwegingen worden gemaakt op
het gebied van kosten/personeel” – Senior informatiespecialist en mediacoach, geen
dienstverlening rondom Klik & Tik

en digistagiairs

START BIJ DUIDELIJKHEID OMTRENT TAAKSTELLING EDUCATIE
Daarnaast zijn er ook bibliotheekmedewerkers die nog niet goed weten
hoe een dergelijk product in hun beleid zou passen. Als zij een duidelijke
taakstelling krijgen zouden zij eventueel met het product aan de slag
gaan.

“Als de vraag van de klant afneemt is er voor ons geen reden meer om het te
blijven organiseren.” – Hoofd backoffice, begeleiding door eigen medewerker
“Als een workshop vol is plannen we de volgende. Het is niet zo dat we voor een
heel seizoen zeggen ‘dan en dan zijn de workshops.” – Domeinspecialist
volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

“Als op een gegeven moment blijkt […]dat je er zoveel energie in moet gaan
stoppen om nog 2 of 3 deelnemers te krijgen dan zeggen wij nee.” –

“Als mediawijsheid meer structureel in beleid is opgenomen en duidelijk is dat
deze taak door de bibliotheek ingevuld kan en moet worden en niet door andere
partijen.” – Consulent jongeren, voortgezet onderwijs en mediacoach, geen

Accountmanager team volwassenen, begeleiding door eigen medewerker

dienstverlening rondom Klik & Tik

BEHOEFTE AAN PRAKTISCH INTRODUCTIEMATERIAAL
Wanneer het Klik & Tik-materiaal in groepsverband wordt gebruikt
worden er andere eisen gesteld aan het materiaal dan wanneer de
materialen individueel worden gebruikt. Veel begeleiders en
bibliotheekmedewerkers die met het materiaal werken zouden op dat
punt een aanpassing/toevoeging willen in de zin van:
 een algemene introductie op het concept internet
 een introductie op de oefenprogramma’s/hoofdstukken
 een verbinding met ‘het echte internet’

Enkele bibliotheken wegen Klik & Tik af tegen andere
internetoefenprogramma’s die zij gebruikt hebben, met name als het gaat
om de meer basale vaardigheden zoals muis- en toetsenbordtraining. Dat
ontbreekt in Klik & Tik.
Enkele bibliotheken die al dienstverlening rondom Klik & Tik aanbieden
zijn voornemens dit aanbod naar andere vestigingen uit te breiden.
START BIJ ZEKERHEID VOLDOENDE DEELNEMERS
Wanneer we bibliotheekmedewerkers van bibliotheken waar nog geen
Klik & Tik-dienstverlening is, vragen onder welke omstandigheden zij dit
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“Er moet nog wel extra materiaal aan toegevoegd worden om het goed over te
kunnen brengen aan de doelgroep.” – hoofd backoffice, begeleiding eigen

“Als mensen hun naam moeten invullen dan vinden ze het al weer lastiger. Het is
goed dat het anoniem is.” – Accountmanager team volwassenen, begeleiding door

medewerker

eigen medewerker

“Ze moeten eigenlijk eerst begrijpen wat ze doen, wat internet is, dat ze er een
idee bij krijgen, het concept snappen.” – Medewerker frontoffice, begeleiding door

BEHOEFTE AAN EEN CERTIFICAAT
Begeleiders merken regelmatig op dat deelnemers het leuk en
motiverend zouden vinden om na afloop een certificaat te ontvangen.
Sommige bibliotheken hebben daarom een eigen certificaat gemaakt. Een
landelijke versie zou welkom zijn, bij voorkeur aan te passen aan de eigen
wensen van de bibliotheek. Tot slot zou een bibliotheekmedewerker van
een bibliotheek in een grote stad het prettig vinden als er versies in
verschillende talen komen: Engels, Turks, Marokkaans.

eigen medewerker

EEN ANDERE NAAM
Enkele bibliotheekmedewerkers merken op dat het materiaal of de
dienstverlening een andere naam zou moeten krijgen. Eén die meer zegt
over de inhoud van het materiaal en de dienstverlening.
“Op de workshop Klik & Tik kwam 2 jaar geleden bijna niemand af omdat mensen
niet begrepen wat het was. Nu heet het ‘Internet voor beginners’ en de toeloop
lijkt groter.” – Consulent jongeren, voortgezet onderwijs en mediacoach, geen aanbod

BEHOEFTE AAN INZICHT IN OPBRENGSTEN
Veel bibliotheekmedewerkers geven aan behoefte te hebben aan inzicht
in de opbrengsten van Klik & Tik bij eindgebruikers en de dienstverlening
daaromheen. Zij gebruiken nu zelf soms ook al kleine
evaluatieformulieren maar een landelijk aanbod of een landelijke
evaluatie is welkom. Desgevraagd bij voorkeur zo dat deze anoniem en
zelfstandig door de deelnemers kan worden ingevuld. Enkele begeleiders
zeggen desgevraagd ook dat het een leuke oefening zou zijn om als
afsluiter de deelnemers een digitale vragenlijst in te laten vullen.
“Een evaluatie instrument is welkom als mensen het zelf kunnen invullen.” –
Domeinspecialist volwassenen, begeleiding door eigen medewerker
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gebruikersstatistieken van de websites waarop de Klik & Tik-materialen
zijn aangeboden, tot het moment van dit onderzoek zijn bijgehouden. We
lichten dit hieronder toe.

8. GEBRUIKERSSTATISTIEKEN KLIK & TIK IN
BIBLIOTHEKEN
In dit hoofdstuk analyseren we een aantal gebruikersstatistieken van de
website van de Klik & Tik-materialen. We willen daarmee, naast de
bevindingen bij de gesprekken, ook een meer objectief beeld krijgen van
het gebruik van Klik & Tik-materialen in bibliotheken die op verschillende
wijzen dienstverlening rondom Klik & Tik hebben aangeboden.

AANTAL UNIEKE BEZOEKERS KLIK & TIK IN BIBLIOTHEKEN
Gebruikersstatistieken zijn per gebruikersnummer, niet per organisatie
(IP-adres), bijgehouden. Per gebruikersnummer kan met betrekking tot
locaties voor 2011 gezien worden:
 op welk IP-adres een gebruiker zich heeft geregistreerd,
 op welk IP-adres een gebruiker het laatste bezoek heeft gebracht aan
de Klik & Tik-materialen,

We maken daartoe in dit hoofdstuk een vergelijking tussen bibliotheken
voor wat betreft:
 het aantal unieke bezoekers van de afzonderlijke Klik & Tikprogramma’s in 2011,
 het aantal op zichzelf staande bezoeken aan de afzonderlijke Klik &
Tik-programma’s in 2011.

Dit betekent dat mensen die zich thuis voor het eerst hebben aangemeld
en vervolgens in de bibliotheek zijn gaan oefenen alleen meetellen als
unieke bezoekers als ook hun laatste Klik & Tik-bezoek in 2011 in de
bibliotheek heeft plaatsgevonden.
Op basis van de gesprekken met bibliotheekmedewerkers en begeleiders
bij Klik & Tik verwachten we dat het overgrote deel van de Klik & Tikdeelnemers in de bibliotheek zich ook voor het eerst aanmeldt in de
bibliotheek. Dit neemt echter niet weg dat een aantal gebruikers van Klik
& Tik-materialen in de bibliotheek op deze manier mogelijk gemist wordt.

Op het moment van dit onderzoek kunnen de oefenmaterialen van Klik &
Tik bezocht worden via de oefenportal Oefenen.nl. en in 2011 kon
grotendeels ook nog via KlikenTik.nl worden ingelogd. Voor het
verzamelen van de gebruikersstatistieken van bibliotheken is gebruik
gemaakt van de door het SIOB aangeleverde IP-adressen van
bibliotheekorganisaties per 17-01-2012.

HET INTERNET OP OF SAMEN OP ‘T WEB
In 2011 is niet bijgehouden voor welk Klik & Tik-programma deelnemers
zich hebben geregistreerd of de websites voor het laatst hebben bezocht.
Wel is per gebruikersnummer voor 2011 bijgehouden:
 het aantal wijzigingen dat in de resultaten van de afzonderlijke
oefenprogramma’s heeft plaatsgevonden.

INDICATIEF
De getallen die we bij de vergelijking tussen bibliotheken met
verschillende vormen van dienstverlening rondom Klik & Tik genereren op
basis van de gebruikersstatistieken en IP-adressen moeten als indicatief
geïnterpreteerd worden. Dit heeft te maken met de wijze waarop de
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Op basis daarvan kunnen we zien of gebruikers met Het internet op en/of
Samen op ’t web hebben geoefend. We kunnen echter niet zien waar die
gebruikers met de verschillende programma’s hebben geoefend. Het kan
dus zijn dat een gebruiker van wie het gebruikersnummer kan worden
gekoppeld aan een bibliotheek IP-adres en van wie bekend is dat hij of zij
met beide programma’s heeft geoefend dit maar voor één van de
programma’s in de bibliotheek heeft gedaan.

bibliotheken (eerst) met Klik & Tik. Het internet op werken. Wel tellen we
in de tabel met alle bibliotheken (zie Bijlage) 12 bezoekers waarvan we
zeker weten dat die Samen op ’t web hebben bezocht zonder ook Het
internet op te hebben bezocht. Hiermee komen we op minimaal 1032
unieke Klik & Tik-bezoekers in bibliotheken in 2011.
BEVINDINGEN VOOR BIBLIOTHEKEN WAAR MET MEDEWERKERS IS GESPROKEN
We presenteren op de volgende pagina’s de bevindingen voor de
bibliotheken waar wij bibliotheekmedewerkers hebben geïnterviewd over
de dienstverlening rondom Klik & Tik.
We hanteren daarbij een volgorde op basis van het aantal unieke
bezoekers van Klik & Tik. Het internet op (tabel 1) en op basis van het
gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker (de ratio) van Het internet op.
De volledige lijst met bibliotheken en gebruikersstatistieken is terug te
vinden in de aparte bijlage bij deze rapportage (zie Bijlagen).

HET AANTAL OP ZICHZELF STAANDE BEZOEKEN
Op basis van het aantal wijzigingen dat in de resultaten van de
afzonderlijke oefenprogramma’s heeft plaatsgevonden is ook het aantal
op zichzelf staande bezoeken aan de afzonderlijke Klik & Tik-programma’s
in 2011 bepaald. Wijzigingen waartussen meer dan een uur tijdsverschil
zit zijn als afzonderlijke bezoeken geteld.
GEMIDDELD AANTAL BEZOEKEN PER BEZOEKER
Op basis van het op deze wijze bepaalde aantal unieke bezoekers en
aantal afzonderlijk bezoeken per programma hebben we ook het
gemiddeld aantal bezoeken aan de afzonderlijk Klik & Tik-programma’s
per Klik & Tik-gebruiker in de bibliotheken bepaald (ratio).

We merken nogmaals op dat de bevindingen indicatief zijn. Mensen die
zich thuis voor het eerst hebben aangemeld en vervolgens in de
bibliotheek zijn gaan oefenen tellen alleen mee als unieke bezoekers als
ook hun laatste Klik & Tik-bezoek in 2011 in de bibliotheek heeft
plaatsgevonden. De werkelijke aantallen unieke bezoekers kunnen dus
hoger liggen.

IN 2011 MINSTENS 1032 KLIK & TIK-BEZOEKERS IN DE BIBLIOTHEEK
In 2011 bezochten minimaal 1020 bezoekers Klik & Tik. Het internet op in
de bibliotheek. Ook bezochten minimaal 374 bezoekers Klik & Tik. Samen
op ‘t web in de bibliotheek. Gemiddeld brachten zij vier bezoeken aan de
Klik & Tik-programma’s per bezoeker (in de bibliotheek of elders).

Het aantal afzonderlijke bezoeken aan Klik & Tik-programma’s is bepaald
op basis van wijziging in Klik & Tik-resultaten waartussen meer dan een
uur tijdsverschil zit. Daarnaast maken we ook geen expliciet onderscheid
tussen de verschillende grootten van bibliotheekorganisaties. In
onderlinge relatie geven de verschillende cijfers echter wel een indicatie
van verschillen tussen de verschillende aanpakken en de programma’s.

Het aantal bezoekers van Klik & Tik. Het internet op en Klik & Tik. Samen
op ‘t web zal voor een groot deel overlappen omdat de meeste
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Samen op ‘t web
Bezoe- Bezoekers
ken
Ratio

Zoetermeer
AtotZ
(Dordrecht)

89

358

4

16

41

3

74

368

5

15

65

4

Helmond Peel
Zuidholland
Zuid Oost
(Leerdam)
Arnhem

44

255

6

10

61

6

44
30

185
88

4
3

11
10

84
41

8
4

Assen

23

97

4

3

10

3

Katwijk

12

19

2

12

74

6

Heiloo

12

26

2

1

1

1

Rivierenland

11

59

5

0

0

0

Emmen

9

47

5

4

7

2

Rotterdam

9

10

1

2

3

2

IJmond Noord

7

17

2

3

6

2

Deventer

6

17

3

4

14

4

Bilthoven

4

64

16

2

3

2

samenwerking UWV/digistagiairs

Bussum

2

3

2

2

15

8

begeleiding door eigen medewerker zonder train-de-trainer

Heerlen

2

6

3

1

1

1

Langedijk

2

3

2

1

1

1

begeleiding door eigen medewerker na deelname train-de-trainer

Breda
Raalte

2
2

2
4

1
2

1
0

1
0

1
0

ondersteuning door eigen medewerker en vrijwilligersorganisatie

Velsen

1

3

3

1

2

2

aanbod met ondersteuning door vrijwilligersorganisatie

Gouda

0

0

0

1

1

1

geen dienstverlening rondom Klik & Tik

Tabel 1: Volgorde op basis van aantal unieke bezoekers Klik & Tik. Het internet op.
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Samen op ‘t web
Bezoe- Bezoekers
ken
Ratio

Helmond Peel
AtotZ
(Dordrecht)

44

255

6

10

61

6

74

368

5

15

65

4

Rivierenland
Emmen
Zuidholland
Zuid Oost
(Leerdam

11
9

59
47

5
5

0
4

0
7

0
2

44

185

4

11

84

8

Assen

23

97

4

3

10

3

Zoetermeer

89

358

4

16

41

3

Arnhem

30

88

3

10

41

4

Deventer

6

17

3

4

14

4

Heerlen

2

6

3

1

1

1

Velsen

1

3

3

1

2

2

Heiloo

12

26

2

1

1

1

Katwijk

12

19

2

12

74

6

IJmond Noord

7

17

2

3

6

2

Utrecht

5

10

2

4

8

2

Raalte

2

4

2

0

0

0

Bussum

2

3

2

2

15

8

Langedijk
Rotterdam

2
9

3
10

2
1

1
2

1
3

1
2

Breda

2

2

1

1

1

1

Gouda

0

0

0

1

1

1

samenwerking UWV/digistagiairs
begeleiding door eigen medewerker zonder train-de-trainer

begeleiding door eigen medewerker na deelname train-de-trainer
ondersteuning door eigen medewerker en vrijwilligersorganisatie
aanbod met ondersteuning door vrijwilligersorganisatie
geen dienstverlening rondom Klik & Tik

Tabel 2: Volgorde op basis gemiddeld aantal bezoeken/bezoeker (ratio) Het internet op.
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AANBOD IN SAMENWERKING MET UWV EN DIGISTAGIAIRS HOOGST AANTAL
DEELNEMERS

Wanneer we kijken naar het aantal unieke bezoekers van de oefeningen
van Klik & Tik. Het internet op (tabel 1), zien we dat bibliotheken die
samen met UWV en digistagiairs dienstverlening organiseren de meeste
bezoekers hebben.
Wanneer we kijken naar het gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
(ratio) van de oefeningen van Klik & Tik. Het internet op (tabel 2), zien we
dat bibliotheken die samen met het UWV en digistagiairs dienstverlening
organiseren het hoogst gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker hebben.
Verder zien we dat dienstverlening waarbij ondersteuning wordt geboden
door een bibliotheekmedewerker na de ondersteuning met digistagiairs
en het UWV de meeste bezoekers lijkt te genereren. Er lijkt daarbij weinig
verschil of medewerkers wel of niet een train-de-trainer-workshop
hebben gevolgd.
Bibliotheken zonder aanbod lijken op basis van deze data duidelijk minder
Klik & Tik bezoekers en bezoeken te hebben. Dit geldt ook voor
bibliotheken waarbij de ondersteuning geheel aan een externe
(vrijwilligers)organisatie is overgelaten.
Opmerkelijk is dat naast het succes van de bibliotheken die samenwerken
met UWV, Zoetermeer met de ondersteuning van bijeenkomsten door
een bibliotheekmedewerker tijdens de workshops en begeleiding door
een vrijwilliger tijdens inloopspreekuren, een erg goed resultaat boekt.
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AANBEVELINGEN EN BEST PRACTICE
Voorin in deze publicatie (Samenvatting voor beleid en praktijk) geven we
aanbevelingen voor de structurele inbedding van Klik & Tik in het landelijk
aanbod voor mediawijsheid van bibliotheken. Aansluitend beschrijven we
een best practice voor educatie rondom Klik & Tik-materialen in
bibliotheken.

9. CONCLUSIES
Met dit onderzoek hebben we inzicht willen krijgen in het succes,
succesfactoren, mogelijke verbeterpunten, en de best practice van het
aanbod van de internetoefenprogramma’s Klik & Tik. Het internet op en
Klik & Tik. Samen op ’t web in bibliotheken en de educatieve
dienstverlening daaromheen.

9.1 Aansluiting bij landelijk beleid en educatie voor mediawijsheid

We bespreken de conclusies op basis van de in de vorige hoofdstukken
beschreven literatuur, gesprekken en deskresearch. We doen dat eerst
voor een aantal algemene bevindingen (paragraaf 9.1):
 In hoeverre sluit het aanbod van Klik & Tik in bibliotheken aan bij:
o maatschappelijke ontwikkelingen en beleid;
o de verander(en)de rol van de bibliotheek;
o achterblijvende doelgroepen;
o opvatting van bibliotheekmedewerkers over educatie en
mediawijsheid in de bibliotheek?
 Wat zijn uitdagingen bij creëren van aanbod voor mediawijsheid in
bibliotheken?

9.1.1

Aansluiting bij landelijk beleid

AANBOD KLIK & TIK SLUIT GOED AAN BIJ LANDELIJK BELEID VOOR MEDIAWIJSHEID,
LAAGGELETTERDHEID EN EEN LEVEN LANG LEREN

Het aanbod van educatie in bibliotheken met behulp van Klik & Tikmaterialen past goed bij landelijke (beleids)ontwikkelingen met
betrekking tot mediawijsheid, laaggeletterdheid en leven lang leren.
 Samenwerking tussen werkzoekenden, het UWV en
onderwijsinstellingen is een onderdeel van de landelijke aanpak voor
leven lang leren. Ook wordt met het aanbod van educatie in
bibliotheken tegemoetgekomen aan het toenemende belang van
(laagdrempelig) non-formeel leren voor volwassenen bij een leven
lang leren.
 Door ook groepen die drempels ervaren bij educatie in staat te
stellen om op een veilige manier de mogelijkheden van ICT te
benutten sluit het aanbod aan bij de doelstellingen van het
programma Digivaardig & Digibewust.
 Doordat ook laaggeletterden worden bereikt sluit het aanbod aan bij
het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Het taalniveau van Klik & Tik is

Vervolgens bespreken we puntsgewijs de bevindingen voor de
onderzoeksvragen:
 Hoe hebben bibliotheken Klik & Tik opgepakt en vorm en inhoud
gegeven? (paragraaf 9.2)
 In hoeverre zijn de door de bibliotheken gekozen werkwijzen
succesvol? (paragraaf 9.3)
 Op welke wijze kan het aanbod en de organisatie van en rondom Klik
& Tik in bibliotheken in de toekomst worden vormgegeven en
versterkt? (paragraaf 9.4)
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afgestemd op laaggeletterden met een taalniveau A2 en ook
laaggeletterden met een wat hoger of lager niveau kunnen van de
programma’s gebruik maken. Bovendien ziet het aanvalsplan een
belangrijke rol voor lokale initiatieven.

groepen, zoals laagopgeleiden en digibeten, over het algemeen
makkelijker bereikt worden dan met formele educatie.
Dat begeleiding wordt gegeven bij het gebruik van de materialen is voor
de beoogde doelgroep van laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen
welkom. Want hoewel de digitale materialen ook de zelfsturing kunnen
bevorderen toont onderzoek aan dat de groep bij het werken met digitale
materialen veelal behoefte heeft aan feedback en begeleiding. Dit blijkt
ook uit de gesprekken met begeleiders in dit onderzoek.

Tot slot sluit het aanbod van Klik & Tik in bibliotheken sluit ook aan bij de
aanpak en definitie die de Raad voor Cultuur hanteert voor
mediawijsheid. De Raad wil dat alle burgers in alle denkbare contexten
leren omgaan met media. Niet alleen jonge mensen. Ook hier geldt dat de
laagdrempeligheid van het aanbod in de bibliotheken de potentie heeft
een grote groep mensen te bereiken.

Door de samenwerking met het UWV worden vooral laagopgeleiden en
inactieven goed bereikt. Ouderen horen al bij de klandizie van
bibliotheken. De groep achterblijvende allochtonen, en dan met name de
niet- of slecht Nederlandssprekenden, wordt echter minder bereikt met
deze aanpak.

AANBOD KLIK & TIK SLUIT AAN BIJ BEHOEFTEN VAN ACHTERBLIJVENDE GROEPEN
De laagdrempeligheid van het aanbod van Klik & Tik in bibliotheken maakt
dat het toegankelijk is voor verschillende groepen die dreigen achter te
blijven bij ‘een leven lang leren’ en de ontwikkeling van digitale
vaardigheden: ouderen, laagopgeleiden, allochtonen en inactieven. Het
aanbod is informeel, er worden digitale leermiddelen gebruikt en de
bibliotheek biedt een veilige omgeving in vergelijking tot een ‘echte’
school.

SOMS ONDUIDELIJK HOE EDUCATIEVE DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK PAST BIJ
DE ROL VAN BIBLIOTHEKEN

Wanneer Klik & Tik-materialen voor zelfstandig gebruik worden
aangeboden in bibliotheken is het voor bibliotheekmedewerkers duidelijk
dat dit past bij de faciliterende rol van bibliotheken door het aanbieden
van studiemogelijkheden. Ook wanneer sprake is van het informeren en
op weg helpen van digibeten. Echter, in het geval van een educatieve
voorziening in de vorm van een volledige cursus is het voor
bibliotheekmedewerkers soms minder duidelijk hoe dit past bij de
kernfuncties van de bibliotheek. Daarin wordt gesproken van of
zelfstudiemogelijkheden, of het overbrengen van
informatievaardigheden. In de gesprekken met bibliotheekmedewerkers
hebben wij ook geconstateerd dat zij voor wat betreft het onderwerp

Digitale en e-learningmaterialen waarbij leerstof is ingebed in
betekenisvolle contexten en in kleine stukjes wordt aangereikt, zoals bij
materialen van ETV.nl, spreken laagopgeleide volwassen leerders over het
algemeen aan en werken drempelverlagend en motiverend. De Klik & Tikmaterialen zijn ook afgestemd op een laag taalniveau. De bibliotheek
biedt bovendien, als non-formele leeromgeving, toegankelijke en
laagdrempelige begeleiding en educatie aan waarmee kwetsbare
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mediawijsheid vooral zijn ingesteld op het overbrengen van
informatievaardigheden. Voorts vatten zij het begrip ‘educatie’ veelal niet
op in zin van ‘onderwijzen in de bibliotheek’, eerder gaat het om activeren
en op weg helpen. Daarnaast zijn er ook bibliotheekmedewerkers die nog
vragen hebben over de mate waarin er in de bibliotheek sprake kan of
moet zijn van educatie. Gaat het om informeren, stimuleren of
‘educeren’?

Bibliotheekmedewerkers verschillen echter van mening over de mate
waarin zij invulling moeten geven aan de educatie met de Klik & Tikmaterialen en of het moet gaan om ‘laten zien’ en stimuleren zelfstandig
met de materialen verder te werken of mensen onder begeleiding alle
oefeningen te laten maken. In hoeverre zij voor het één of het ander
kiezen hangt af van de opvattingen die zij hebben over de rol van
bibliotheken met betrekking tot het aanbod educatie.

Dit betekent echter niet dat naast de dienstverlening rondom de Klik &
Tik-materialen helemaal geen cursussen door bibliotheken worden
aangeboden. In de periode 2005-2006 meldt een derde van de bij de VOB
aangesloten bibliotheken cursussen voor volwassenen te organiseren. Het
gaat dan per organisatie om gemiddeld zes cursussen van meerdere
dagdelen. Uit de gesprekken met de bibliotheekmedewerkers maken wij
echter wel op dat bibliotheekmedewerkers zelf regelmatig
instructiebezoeken begeleiden maar veel minder vaak ook zelf cursussen
opzetten en begeleiden. Dit lijken zij vaker over te laten aan externe
organisaties en educatieve instellingen. De bibliotheek speelt dan een
faciliterende rol.

BEGRIP MEDIAWIJSHEID (NOG) NIET GESCHIKT ALS NOEMER VOOR HET AANBOD VAN
KLIK & TIK
Het begrip mediawijsheid is voor veel bibliotheekmedewerkers een
containerbegrip. Het wordt hoofdzakelijk breed opgevat, er kan van alles
onder vallen, van knoppenkennis tot informatievaardigheden en
veiligheid, en het wordt daarom meestal ook niet op zichzelf gebruikt in
de bibliotheekcontext.
Veel aanbod voor ‘mediawijsheid’ komt tot stand in de context van meer
concrete vaardigheden, zoals informatievaardigheden, veiligheid,
zoekvaardigheden, internet- of computer (basis)vaardigheden.

9.1.2

Ook hebben bibliotheken vaak nog geen expliciet beleid op het
onderwerp mediawijsheid. Vaardigheden met betrekking tot het gebruik
van media worden vaak bij andere beleidsonderwerpen ondergebracht,
zoals onderwijs en jeugd.

Aansluiting bij educatie en mediawijsheid in de bibliotheek

VERSCHILLENDE MENINGEN BIJ MEDEWERKERS HOE AANBOD KLIK & TIK AAN KAN
SLUITEN BIJ EDUCATIE IN DE BIBLIOTHEEK

Onderzoek toont wel aan dat bibliotheken zich ontwikkelen op het gebied
van mediawijsheid en steeds vaker een eigen visie over het onderwerp in
de beleidsplannen hebben opgenomen. Tegelijkertijd toont onderzoek
dat dit voornamelijk gericht is op kinderen, jongeren, leerkrachten,
senioren en ouders.

Bibliotheekmedewerkers zijn het er over eens dat zij met educatief
aanbod de gaten op willen vullen die liggen tussen het aanbod van
educatieve en vrijwilligersorganisaties en dat zij aanbod willen creëren
voor groepen voor wie dat er nog niet is.
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De educatie die bibliotheken in het kader van mediawijsheid bieden
varieert qua totale omvang en de organisatie en cursusduur. Bijna alle
geïnterviewde bibliotheken besteden aandacht aan de week van de
mediawijsheid, waarmee de bibliotheken een breed publiek beogen te
bereiken. Hier komen over het algemeen echter weinig mensen op af.




UITDAGINGEN BIJ TOTSTANDKOMING AANBOD EDUCATIE VOOR MEDIAWIJSHEID
Verschillende factoren hebben invloed op de totstandkoming van het
concrete aanbod van educatie mediawijsheid, zoals de vraag vanuit de
omgeving, ervaringen met eerder aanbod, praktische overwegingen en
het rendement. Bibliotheken houden daarbij rekening met het aanbod
van andere partijen om te voorkomen dat een onnodige concurrentie
ontstaat.
Uitdagingen die worden ervaren liggen met name op het gebied van het
bereiken van de doelgroep, een keuze maken uit het grote aanbod van
educatiemiddelen, en een gebrek aan voorzieningen, zowel materieel,
personeel als financieel. Soms ook wordt beperkte deskundigheid als een
probleem bij het ontwikkelen en/of aanbieden van educatie voor
mediawijsheid genoemd.

een landelijk aanbod aan materialen ten behoeve van didactische
vaardigheden voor begeleiders;
kaders voor beleidsvorming;
een platform waar bibliotheken door hen ontwikkelde materialen
kunnen delen.

9.2 Aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken
9.2.1

Redenen om wel of geen voorziening aan te bieden

KANT-EN-KLAAR PRODUCT
Bibliotheken werken met het programma Klik & Tik omdat het een kanten-klaar product is om voor zelfstandig gebruik of als cursus/workshop
aan te bieden: het hoeft niet door de bibliotheek zelf ontwikkeld te
worden en mensen kunnen er zelfstandig mee werken.
NIEUWE DOELGROEPEN BEREIKEN
Bibliotheken werken ook met het project omdat zo, wanneer
samengewerkt wordt met het UWV, nieuwe doelgroepen bereikt worden.
Het gaat dan om werkzoekenden, publiek in de leeftijd van 25 tot 45 jaar
en scholieren.

BEHOEFTEN AAN ONDERSTEUNING BIJ EDUCATIE VOOR MEDIAWIJSHEID
Bibliotheken zeggen desgevraagd behoefte te hebben aan de volgende
ondersteunende voorzieningen bij de invulling van educatie voor
mediawijsheid:
 een landelijk aanbod aan basismaterialen voor educatie;
o voor algemeen publiek;
o voor onderwijs.
 een landelijk aanbod aan basis promotiematerialen;

HET SUCCES VAN ANDEREN
Een andere reden dat bibliotheken besluiten dienstverlening aan te
bieden rondom Klik & Tik-materialen is het succes dat zij bij andere
bibliotheken zien. Anderzijds doen bibliotheken soms ook niet actief mee
met het aanbod van de Klik & Tik-materialen door tegenvallende
ervaringen van andere bibliotheken.
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GEEN EDUCATIEVE DIENSTVERLENING OM VEEL VERSCHILLENDE REDENEN
Er zijn veel verschillende redenen voor bibliotheken om geen educatieve
dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen aan te bieden. Deze hebben
voor het grootste deel te maken met andere beleidsdoelstellingen,
omgevingsfactoren en beperkte capaciteit. We noemen de belangrijkste
redenen:
 Medewerkers hebben te weinig tijd om het op te pakken.
 De bibliotheek heeft al een soortgelijk programma waar mee gewerkt
wordt.
 De bibliotheek heeft geen capaciteit voor (nog) een educatief
product:
o menskracht;
o computerinfrastructuur.
 Het veronderstelde niveau van Klik & Tik in relatie tot doelgroepen:
o voor zeer laaggeletterden/anderstaligen te moeilijk,
o voor het publiek dat de bibliotheek over het algemeen al
bereikt: te makkelijk, te betuttelend.
 Een negatief beeld van de verhouding tussen benodigde inzet en de
verwachte opbrengst (rendement):
o De beoogde doelgroep (digibeten) is moeilijk te bereiken; lage
opkomst verwacht.
o De tijdsinvestering om mensen goed op weg te helpen met
het programma is te groot.
 Het project past niet binnen de door stakeholders in de directe
omgeving bepaalde kaders:
o gemeentelijke en/of provinciale speerpunten vragen
aandacht voor andere producten of doelgroepen;
o andere educatieve instellingen hebben al een vergelijkbaar
aanbod.




Negatieve ervaringen met een eerdere inzet van het product of
vergelijkbare producten
o lage opkomst bij inzet Klik & Tik in de week van de
mediawijsheid;
o teruglopende vraag bij vergelijkbaar aanbod.
Er is nog geen duidelijk beleid op het onderwerp geformuleerd.
M.b.t. de Maatschappelijke Digistage aanpak:
o Men veronderstelt dat het te veel tijd en inzet vraagt van de
bibliotheekmedewerker om:
 partijen te betrekken en goede en duurzame
afspraken te maken;
 digistagiairs te begeleiden.
o Er is geen UWV in het werkgebied van de bibliotheek en men
weet niet of het UWV mensen uit het werkgebied van de
bibliotheek zal willen selecteren en doorsturen.

9.2.2

Type educatieve activiteiten rondom Klik & Tik en motivatie

SAMENWERKING UWV EN DIGISTAGIAIRS OM DOELGROEPEN EN BEREIK
Bibliotheken bieden Klik & Tik aan in samenwerking met het UWV en
digistagiairs omdat zij dit zien als een goede manier voor het bereiken van
(nieuwe) doelgroepen. Ook wordt de combinatie ‘jong leert oud’ als
bijzonder en positief gezien. Bibliotheekmedewerkers hopen zo ook voor
een leuke stage voor scholieren te kunnen zorgen. Tot slot, en dat heeft
men deels van horen zeggen, heeft de bibliotheekmedewerker er na de
opstart/eerste bijeenkomsten verder weinig omkijken naar en hoopt men
met behulp van het UWV op voldoende bereik onder de digibeten.
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ONDERSTEUNING DOOR EIGEN MEDEWERKER OM KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT
Bibliotheken kiezen voor educatieve ondersteuning bij Klik & Tik door een
bibliotheekmedewerker om de zekerheid van betrouwbaarheid, kwaliteit
en continuïteit. Digistagiairs of vrijwilligers zouden dit niet altijd kunnen
leveren.
Ook biedt de inzet van een eigen medewerker meer flexibiliteit qua tijden
en vakanties dan een digistagiair. Digistagiairs zijn alleen op bepaalde
tijden en in bepaalde perioden beschikbaar.
Tot slot wordt het soms als efficiënter gezien om met een eigen
medewerker de ondersteuning te bieden. Kennis en werkwijze zijn al in
huis en er hoeft geen begeleiding aan stagiairs gegeven te worden.

EENMALIGE WORKSHOPS ALS OPSTARTBIJEENKOMSTEN
Eenmalige workshops worden vaak als opstartbijeenkomsten gegeven.
Het is de bedoeling dat deelnemers na de bijeenkomst thuis zelfstandig
verder werken met de materialen. Argumenten bij deze aanpak zijn:
 Klik & Tik is bedoeld om zelfstandig mee te werken
 de bibliotheek is geen educatieve instelling en een kennismaking is
daarom voldoende
 een te groot beroep op de capaciteit om meer tijd in de vorm van een
cursus aan dezelfde mensen te besteden (rendement).
MEERDERE BIJEENKOMSTEN OMDAT ÉÉN BIJEENKOMST TE WEINIG IS
Cursussen met meerdere achtereenvolgende bijeenkomsten worden
gegeven omdat één bijeenkomst te weinig is om de deelnemers
voldoende op weg te helpen om vervolgens zelfstandig verder te werken.
Vaak gaat de eerste bijeenkomst al geheel op aan het registreren en leren
inloggen. Andere redenen dat een cursus wordt gegeven zijn:
 het niveau van sommige deelnemers is te laag om ze überhaupt
zelfstandig met het programma te laten werken
 meerdere bijeenkomsten zijn (qua belasting voor het eigen personeel)
uitvoerbaar in combinatie met de inzet van digistagiairs.

ONDERSTEUNING DOOR VRIJWILLIGER OM KENNIS VAN DE DOELGROEP EN BEPERKTE
TIJDSINSPANNING BIBLIOTHEEK.
Samenwerking met andere externe organisaties (vrijwilligersorganisaties)
komt veel minder voor bij het aanbod van Klik & Tik. Wanneer hier wel
voor gekozen wordt is dat omwille van de kennis van de veronderstelde
doelgroep bij de externe organisatie (in dit geval Seniorweb).
Daarnaast biedt de samenwerking soms een win-winsituatie: de
bibliotheek kan zich met minimale inzet profileren op het onderwerp en
de samenwerkingspartner lift mee op de promotie van de bibliotheek
rondom het onderwerp.

9.2.3

INLOOPSPREEKUREN OMWILLE ZELFSTANDIG GEBRUIK MATERIALEN
Wanneer bibliotheken alleen een inloopspreekuur aanbieden bij Klik & Tik
is het argument dat de materialen bedoeld zijn om mensen te activeren
en zelfstandig te werken. Een ander niet onbelangrijk argument is de
minimale inzet van personeel die bij deze aanpak nodig is. Personeel kan
het naast de uitleen doen.

Klik & Tik-programma waarmee het meest gewerkt is, train-detrainer-workshop, helpdesk en promotie

WERKEN MET ‘HET INTERNET OP’ OM AANSLUITING BIJ DE DOELGROEP EN
DOELSTELLINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Het meest is gewerkt met Klik & Tik. Het internet op. De belangrijkste
reden is dat Klik & Tik. Samen op ‘t web al enige voorkennis vraagt van het
internet vraagt van de deelnemers. Daarnaast vinden medewerkers dat
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de onderwerpen van Samen op ‘t web minder goed bij de doelstelling van
educatie in bibliotheken passen, namelijk zelfredzaamheid bevorderen.
Andere redenen om uitsluitend met Het internet op te werken zijn:
 UWV’s willen dat met Het internet op wordt gewerkt.
 Er is al aanbod op het gebied van sociale media in de vorm van
workshops.
 Het onderdeel ‘Kliks’ in Samen op ‘t web is niet ‘het echte werk’,
deelnemers willen net als iedereen internet gebruiken.

GEEN ERVARING MET HELPDESK IN SAMEN OP ‘T WEB
De bibliotheekmedewerkers zijn weinig bekend met de helpdesk omdat zij
voornamelijk met Het internet op werken. Volgens een enkele
bibliotheekmedewerker heeft de helpdesk in de context van de
bibliotheek geen functie. Deelnemers vragen liever hulp aan de
begeleider of een bekende.
GEBRUIKELIJKE PROMOTIE
Dienstverlening rondom Klik & Tik is onder de aandacht gebracht bij de
eindgebruikers met voor bibliotheken gebruikelijke middelen: digitale
nieuwsbrieven, op de website, in lokale kranten, met flyers en posters,
mondeling door bibliotheekmedewerkers. In enkele gevallen is het
aanbod ook in samenwerking met lokale samenwerkingspartners onder
de aandacht gebracht. Dit leidt vaak tot goede resultaten.

Soms wordt gewerkt met Klik & Tik. Samen op ‘t web. Als vervolgmodule
op of gemixt met de materialen van Het internet op.
ONGEVEER DE HELFT VAN DE AANBIEDERS HEEFT TRAIN-DE-TRAINER-WORKSHOP
GEVOLGD, WISSELENDE ERVARINGEN
Van ongeveer de helft van de bibliotheken die dienstverlening rondom
Klik & Tik aanbieden of hebben aangeboden, hebben medewerkers
deelgenomen aan de train-de-trainer. In ongeveer de helft van de
bibliotheken waar medewerkers hebben deelgenomen aan de training is
vervolgens educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik aangeboden.
De training is over het algemeen positief ervaren met betrekking tot
informatie over:
 de inhoud van Klik & Tik;
 de manier waarop met de deelnemers omgegaan moet worden
De training is over het algemeen minder positief ervaren met betrekking
tot informatie over de wijze waarop ondersteunende voorzieningen
rondom Klik & Tik concreet konden worden opgestart en wat daar bij
komt kijken.

9.3 Succes van de door de bibliotheken gekozen werkwijzen
9.3.1

Algemeen

VOLDOENDE ONDER DE AANDACHT, NOG NIET BREED OPGEPAKT, WISSELENDE
ERVARINGEN

Klik & Tik en de mogelijkheid hieromheen dienstverlening aan te bieden is
goed onder de aandacht van bibliotheken gekomen. Deze mogelijkheid is
echter nog niet breed door bibliotheken opgepakt (zie redenen om niet
deel te nemen zoals hierboven genoemd).
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Het aanbod van educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik is wisselend
succesvol en minder succesvol, afhankelijk van de aanpak. Soms is sprake
van een zeer lage opkomst (één of twee deelnemers):
 vaker bij inloopspreekuren;
 vaker bij workshops;
 minder vaak bij goede samenwerking met het UWV;
 minder vaak bij goede promotie in samenwerking met lokale
(educatieve/vrijwilligersorganisaties).

mensen zonder muis en toetsenbord ervaring;
laaggeletterden (taalniveau lager dan niveau A2);
anderstaligen;
hoger opgeleiden.

SOMS ONVOLDOENDE RENDEMENT
Bibliotheken ervaren soms dat het aanbieden van dienstverlening rondom
Klik & Tik onvoldoende rendement oplevert (verhouding tijdsinvestering
bibliotheekmedewerker/aantal deelnemers). Er moet te veel tijd worden
besteed voor het aantal deelnemers dat bereikt wordt. Dit is vaker bij
workshops met ondersteuning door eigen personeel en minder vaak bij
succesvolle samenwerking met digistagiairs of een vrijwilliger het geval.

MEESTE BIBLIOTHEKEN POSITIEF OVER MATERIALEN EN HET AANBOD VAN
DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK
Over het algemeen zijn bibliotheken positief over de Klik & Tikmaterialen. Het materiaal is laagdrempelig en aansprekend, mensen
kunnen er redelijk zelfstandig mee oefenen, het niveau is goed voor de
deelnemers en er wordt veel herhaald en uitgelegd. Ook ervaren
begeleiders zeer positieve reacties bij de deelnemers. De deelnemers
zeggen de materialen leerzaam te vinden en er meer zelfvertrouwen door
te krijgen op het internet.

9.3.2

Aansluiting bij andere activiteiten in de bibliotheek.

DEELS NIEUW, DEELS VERGELIJKBAAR BESTAAND AANBOD
De activiteiten zijn deels nieuw door de samenwerking met het UWV en
digistagiairs. Bibliotheken geven hoofdzakelijk met eigen personeel
workshops of laten dit in het geheel door externe partijen verzorgen.
Daarnaast is ook de gerichtheid op een specifieke doelgroep soms nieuw.
Bibliotheken richten zich eerder hoofdzakelijk op bestaand publiek en
doelgroepen zoals onderwijs of een breed algemeen publiek. Ook loopt
het aanbod soms vooruit op een nadere beleidsformulering voor
mediawijsheid in de bibliotheek.

SOMS ERVAREN ALS TE GROTE TIJDSINVESTERING
Soms wordt het aanbieden van dienstverlening rondom Klik & Tik ervaren
als te grote tijdsinvestering voor bibliotheekpersoneel:
 door het organiseren van samenwerkingen met het UWV en scholen;
 door begeleiding van deelnemers door een eigen medewerker;
 door de begeleiding van digistagiairs.

De activiteiten zijn deels ook vergelijkbaar met bestaand aanbod.
Bibliotheken kennen en gebruiken ander digitaal aanbod voor
internetbasisvaardigheden en sociale media en bibliotheken geven vaker
cursussen en workshops voor aan mediawijsheid gerelateerde

SOMS VERKEERD NIVEAU VOOR DEELNEMER
Soms ervaren begeleiders dat het niveau van de deelnemers niet aansluit
bij de Klik & Tik-programma’s. Dat lijkt vooral het geval te zijn bij:
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onderwerpen. Inhoudelijk past het aanbod van Klik & Tik goed bij de
andere activiteiten van de bibliotheek.

WEL PASSEND DOOR KANT-EN-KLAAR PRODUCT, BEDIENEN DOELGROEPEN DIE
ACHTERBLIJVEN EN VRIJ KEUZE INVULLING

Een reden dat het aanbod wél goed kan aansluiten bij de praktijk van de
bibliotheek is dat de Klik & Tik-programma’s min of meer kant-en-klare
oefenpakketten voor de doelgroep digibeten zijn. Bibliotheken kunnen
het materiaal meteen inzetten en hoeven hier zelf niet veel meer aan te
doen. Dit past bij de beperkte capaciteit die bibliotheken hebben voor het
zelf ontwikkelen van educatieve producten.

AANBOD VAN KLIK & TIK PAST NIET ALTIJD BIJ DE PRAKTIJK VAN EN WERKWIJZE BIJ
EDUCATIE IN BIBLIOTHEKEN

Het organiseren van educatieve dienstverlening rondom Klik & Tik sluit
niet altijd aan bij de manier van werken of omstandigheden van de
bibliotheek.
Wanneer het aanbieden van dienstverlening rondom Klik & Tik-materiaal
niet past bij de praktijk van de bibliotheek heeft dat vooral te maken met
de beschikbare capaciteit en de omgeving.

Daarnaast past het materiaal bij de wens van bibliotheken om vooral
doelgroepen te bedienen met educatieve dienstverlening voor wie anders
geen aanbod is en bij de wens om nieuwe doelgroepen te bereiken.
Klik & Tik past ook bij de praktijk van bibliotheken in de zin dat er geen
dienstverlening omheen hoeft te worden ontwikkeld. Bibliotheken
kunnen zelf bepalen, op basis van de lokale situatie, wat ze met de
materialen doen.

Bibliotheken volgen vaak het gemeentelijk beleid bij de samenstelling van
hun productaanbod. Hier wordt beschikbare capaciteit in eerste instantie
aan besteed. Regelmatig is hierdoor geen tijd voor andere onderwerpen.
Soms ook vinden bibliotheekmedewerkers (van horen zeggen of uit
ervaring) het rendement van dienstverlening rondom Klik & Tik te klein.
De inspanning weegt dan niet op tegen de verwachte opkomst.
Samenwerking zouden moeilijk te realiseren zijn, doelgroepen moeilijk te
bereiken, begeleiding van deelnemers zou intensief zijn en ook stagiairs
zouden nog te veel begeleiding en dus tijd van de medewerkers vragen. In
weer andere gevallen wordt al met een ander product voor digibeten
gebeld of doen educatieve instellingen in de omgeving dat al.

9.3.3

Deelname en resultaten

GEMIDDELD PLAATS VOOR ZES TOT TWAALF DEELNEMERS PER SESSIE, WISSELEND
AANTAL DEELNEMERS

De bibliotheken houden op aanmeldingslijsten het aantal deelnemers van
workshops en cursussen bij. De omvang van het gebruik van de
dienstverlening, en de mate waarin dit aan de verwachtingen voldoet,
verschilt per aanpak en bibliotheek.

Tot slot is een aantal bibliotheken ook gewend alleen maar te faciliteren
als het gaat om het aanbod van educatie. Zij voorzien de educatieve
instelling of organisatie dan van ruimte en vaak ook publiciteit. Als
tegenprestatie kan de bibliotheek zich profileren met het aanbod.

Gemiddeld is er plaats voor zes tot twaalf deelnemers. Soms is er sprake
van wachtlijsten (vaker bij samenwerking met het UWV). Soms is de
opkomst echter maar tussen de 50% en 75% van de capaciteit (dat
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9.4 Klik & Tik aanbod in de toekomst

gebeurt vaker bij workshops). En soms is de opkomst zo klein dat de
bijeenkomst niet doorgaat (vaker bij workshops en inloopspreekuren).
Een enkele keer wordt het aanbod afgestemd op de vraag en begint een
cursus of workshop pas als er voldoende aanmeldingen zijn. Eén
bibliotheek (met meerdere vestigingen) heeft al ruim 150 cursisten gehad.

9.4.1

Voorwaarden om in de toekomst dienstverlening aan te bieden

VOORTZETTING OF UITBREIDING DEELNEMENDE BIBLIOTHEKEN BIJ VOLDOENDE VRAAG
EN MIDDELEN

Bibliotheken hebben geen exacte informatie over de omvang van het
zelfstandig gebruik van Klik & Tik op de computers in de bibliotheken.
Algemeen wordt echter verondersteld dat dit maar weinig voorkomt.

Deelnemende bibliotheken willen het aanbod over het algemeen
voortzetten, mits:
 Klik & Tik gratis beschikbaar is
 sprake is van voldoende vraag
 er voldoende middelen zijn (ruimte blijft in de personele bezetting)

LANDELIJK MINSTENS 1032 DEELNEMERS IN 2011
Op basis van de gebruikersstatistieken van 2011 constateren we dat
minstens 1020 bezoekers Klik & Tik. Het internet op in de bibliotheek
bezochten. Ook bezochten minimaal 374 bezoekers Klik & Tik. Samen op ‘t
web in de bibliotheek. Gemiddeld brachten zij vier bezoeken aan de Klik &
Tik-programma’s per bezoeker (in de bibliotheek of elders).
We concluderen dat in 2011 minstens 1032 mensen met Klik & Tik in
bibliotheken oefenden. Hoe groot het precieze aantal deelnemers is
hebben wij niet kunnen bepalen.

Enkele bibliotheken die nu Klik & Tik aanbieden willen de dienstverlening
in meer vestigingen gaan aanbieden. Bibliotheken die samenwerken met
het UWV en digistagiairs en waarbij dit goed loopt, willen het aanbod
voortzetten op de wijze waarop zij dat al doen.
Bibliotheken die éénmalige workshops geven en/of ondersteuning door
een bibliotheekmedewerker laten verzorgen overwegen soms te stoppen
als bij een volgende workshop (weer) sprake is van een lage opkomst.
Andere bibliotheken die eenmalige workshops aanbieden willen
terugkommomenten gaan organiseren of (opnieuw) samenwerking met
een UWV gaan bespreken.

POSITIEF OVER RESULTATEN BIJ DEELNEMERS
Bibliotheekmedewerkers en begeleiders zijn, mits de programma’s
aansluiten bij het niveau van de deelnemers, positief over de resultaten
bij de eindgebruikers. Zij constateren minder computerangst, meer
zelfvertrouwen en in verschillende mate meer vaardigheden. Soms pikken
mensen het werken met de Klik & Tik-materialen al snel op en hebben ze
al snel geen hulp meer nodig. Soms blijft bij een cursus tot en met de
laatste bijeenkomst echter één-op-één begeleiding nodig.

MEER DUIDELIJKHEID OVER BEREIKEN DOELGROEP EN BELEID VOOR NIETDEELNEMENDE BIBLIOTHEKEN

Niet-deelnemende bibliotheken overwegen soms zich aan te sluiten bij
het project Klik & Tik mits:
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o

meer zicht is op het rendement en de opkomst/het bereiken van de
doelgroep;
meer duidelijk is over de rol van de bibliotheek bij educatie voor
mediawijsheid.

9.4.2





Succesfactoren en behoeften bij het aanbod

VOORBEREIDING, SAMENWERKING, AFSPRAKEN EN DUIDELIJKHEID
Op basis van de gesprekken met bibliotheekmedewerkers benoemen we
de volgende factoren die bijdragen aan het succes van de organisatie van
educatie rondom Klik & Tik en de beleving daarvan door medewerkers:
 Goede samenwerking tussen de bibliotheek en loketorganisatie
(UWV) in de vorm van goed uitgewerkte afspraken, ook op
management niveau.
 Goede samenwerking tussen de bibliotheek en scholen (digistagiairs)
in de vorm van aanlevering, voorselectie en voorbereiding van
digistagiairs.
 Goede promotie met behulp van lokale organisaties die contact
hebben met de doelgroepen.
 Voldoende tijd voor een bibliotheekmedewerker om zich actief voor
de samenwerkingsverbanden in te zetten.
 Succesvoorbeelden m.b.t. te verwachten rendement bij verschillende
aanpakken.

de tijdsinvestering die met de verschillende aanpakken
gemoeid is;
omtrent de doelgroep van Klik & Tik;
omtrent kosten voor het gebruik van de Klik & Tik-materialen in de
toekomst;
negatieve verhalen van andere bibliotheken.

RANDVOORWAARDEN EDUCATIE VOOR LAAGGELETTERDE EN LAAGOPGELEIDE
VOLWASSENEN

Voor de beleving van en opbrengsten bij de deelnemers aan educatie
rondom Klik & Tik-materialen zijn de randvoorwaarden voor succesvolle
educatie voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassen van belang zoals
bevonden in de literatuurstudie. Het gaat dan vooral om:
 een actieve toeleiding/werving;
 leeractiviteiten zijn laagdrempelig, aantrekkelijk, leuk en activerend;
 een veilige leeromgeving met positieve feedback;
 leerstof is ingebed in herkenbare c.q. betekenisvolle contexten, nuttig
op korte termijn en direct toe te passen in het dagelijks leven;
 het leerproces verloopt in kleine stappen. Stof wordt in kleine stukjes
aangereikt;
 er is eventueel sprake van blended learning;
 de begeleider is ook mentor die persoonlijke aandacht heeft voor de
deelnemers;
 behaalde leerresultaten worden erkend met bijvoorbeeld een
certificaat.

Tegenwerkende factoren bij de organisatie van educatie rondom Klik &
Tik hebben vooral betrekking op onduidelijkheid:
 omtrent te verwachten rendement bij verschillende aanpakken:
o het al dan niet kunnen bereiken van doelgroepen;
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BEHOEFTE AAN EEN ALGEMENE INTRODUCTIE OP INTERNET
Ongeveer een derde van de bibliotheken geeft aan behoefte te hebben
aan een introductie bij het materiaal die geschikt is voor plenair gebruik
of deze zelf al gemaakt te hebben:
 een algemene introductie op het concept internet;
 een introductie op de toepassingsmogelijkheden van internet;
 een begeleidersmodule waarbij de begeleider door de oefeningen/het
materiaal kan ‘skippen’.

waarde deze opmerking mee te nemen. De suggestie kwam namelijk van
de bibliotheekorganisatie in één van de grootste en meest multiculturele
steden van Nederland, met veel multicultureel aanbod maar waar nog
geen dienstverlening rondom Klik & Tik-materialen wordt aangeboden.
Allochtonen behoren ook volgens de literatuur tot de achterblijvende
groepen op het gebied van digitale vaardigheden. Daarnaast blijft ook de
deelname door etnische groepen aan non-formele educatie in het
algemeen achter bij die van andere volwassenen.

BEHOEFTE AAN OEFENINGEN WAARBIJ MET HET ECHTE INTERNET GEOEFEND WORDT
Ongeveer evenveel bibliotheken geven ook aan behoefte te hebben aan
aanvullende materialen waarbij deelnemers met het echte internet
kunnen oefenen.
Andere behoeften zijn:
 Oefenmateriaal dat meegaat in de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van internet, multimedia e.d.
 Een andere naam dan Klik & Tik, voor het aanbod van de
dienstverlening, die meer duidelijkheid over de inhoud van het
aanbod biedt.
 Een evaluatie-instrument dat deelnemers zelfstandig en anoniem
kunnen invullen.
o eventueel met een digitale vragenlijst bij wijze van oefening
aan het einde van de cursus.
 Een certificaat voor deelnemers die de oefeningen afgerond hebben.
Een enkele bibliotheek noemde tot slot het aanbod van Klik & Tikmaterialen in verschillende talen (Engels, Turks, Marokkaans) als wens.
Hoewel het om een enkele bibliotheek gaat vinden we het toch de moeite
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