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VOORWOORD & SAMENVATTING
RESULTATEN
Voor u ligt de eindrapportage van het SGB programma ‘Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse

vaardigheden’, dat de ‘Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken’, samen met de aangesloten
bibliotheken, in de periode 2018-2021, heeft uitgevoerd.

Dankzij het programma , de inzet van de bibliotheken in het Gelders bibliotheeknetwerk en de financiële
bijdrage van de Provincie Gelderland:
•

hebben (meer) inwoners (van jong tot oud)
van Gelderland kennisgemaakt met het

producten-/dienstenaanbod op het gebied van

•

gebied van 21ste eeuwse vaardigheden
uitgebreid;

•

sluit het (uitgebreide) producten-/

zijn er in zijn algemeenheid mooie stappen

•

hebben medewerkers meer kennis en

21ste eeuwse vaardigheden verder ontwikkeld;
gezet in het innoveren, doorontwikkelen en

dienstenaanbod op verschillende doelgroepen;
vaardigheden om de producten/diensten goed
aan te bieden aan de doelgroepen;

bibliotheken in Gelderland;

•

is de samenwerking met (lokale) partners

verricht op het gebied van innovatie, en zijn

•

is er veel kennis gedeeld en verspreid, zowel op

vaardigheden;

•

zijn bibliotheken beter gepositioneerd op het

is er, ondanks Covid, ontzettend veel werk

alle bibliotheken aan de slag met 21ste eeuwse
•

is het producten-/dienstenaanbod op het

21ste eeuwse vaardigheden en hebben hun

versterken van de maatschappelijk educatieve
•

•

is de samenwerking binnen het Gelders
bibliotheeknetwerk versterkt;

uitgebreid, versterkt;

het provinciale als ook op het lokale niveau;
thema 21ste eeuwse vaardigheden.

De SGB is tevreden met bovenstaande resultaten die met het programma zijn bereikt, ondanks de door de

Covid-situatie ontstane belemmeringen en vertragingen. Met dit programma is er een goede basis gelegd
voor de toekomst. Dat is van belang omdat ‘innovatie’ een continue inspanning vraagt en dus een ‘lange
adem’ vergt. Samenwerking op provinciaal niveau versnelt en versterkt dit proces en levert meer impact

op. De SGB is gezien het bovenstaande blij dat de Provincie de SGB en daarmee de Gelders bibliotheken de

komende jaren verder ondersteunt bij de innovatie op gebied van digitaal burgerschap en digitale inclusie.

Hetty van de Weg

Voorzitter Samenwerkende Gelderse Bibliotheken
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1. INLEIDING

2. ORGANISATIE EN WERKWIJZE

In samenwerking met de SGB heeft de Provincie in 2018 de SGB financiële middelen ter beschikking

De SGB is, in de tweede helft van 2018, van start gegaan met het programma na zekerstelling van de

gesteld ten behoeve van het bevorderen van digitale inclusie, 21ste eeuwse vaardigheden in Gelderland.

De SGB heeft de middelen, in samenwerking met de Gelders Bibliotheken, ingezet voor het uitvoeren van

financiering door de Provincie. Het bestuur van de SGB heeft een werkwijze bedacht en ingevoerd.

een programma onder de naam ‘Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden’.

•

Bibliotheken konden aanvragen doen voor het verkrijgen van subsidie om projecten uit
te voeren. Per bibliotheek was vooraf bepaald, op basis van een staffel naar rato van het
inwonersaantal in de betreffende werkgebieden, wat bibliotheken maximaal konden
aanvragen.

•

Aanvragen (projectplannen, begrotingen) zijn getoetst door een zogenaamde
Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie bestond uit de volgende leden:
- Bert Frölich, Directeur-Bestuurder Kunstwerk!;
- Carin Reinders, Directeur-Bestuurder CODA;
- Jenny Doest, Directeur-Bestuurder Rozet;
- Manja Mekking, Directeur de BBLTHK;

- Wieb Broekhuijsen, Directeur-Bestuurder Bibliotheek West-Achterhoek;
De middelen waren in eerste instantie voor drie

De middelen waren in eerste instantie voor drie

dat een flinke impact op de uitvoering heeft gehad,

dat een flinke impact op de uitvoering heeft gehad,

jaar ter beschikking gesteld, maar vanwege Covid,
is de subsidieperiode een aantal keren verlengd.
In eerst instantie t/m 30 juni 2021 en daarna

t/m 31 december 2021. Er is eind december 2021

en in januari/februari nog overleg geweest met
de Provincie over inzet van resterende subsidie.
Alhoewel er bij de SGB ideeën/aanvragen voor

inzet van het resterende subsidiedeel zijn gedaan,
heeft dit uiteindelijk niet geleid tot de uitvoering
van extra activiteiten/projecten. De totale

projectperiode liep uiteindelijk van 1 juli 2018 t/m
31 maart 2022.

jaar ter beschikking gesteld, maar vanwege Covid,

is de subsidieperiode uiteindelijk een aantal keren

- Michael Smit (Rijnbrink), Secretaris.

Er was sprake van een onafhankelijke toetsing. De leden zijn niet betrokken geweest bij de
toetsing van aanvragen die door hun eigen organisatie zijn ingediend.

verlengd. Het programma liep uiteindelijk van 1 juli

•

Toetsing vond plaats op basis van de met Provincie afgesproken criteria.

De SGB zal het programma in een andere vorm

•

De SGB heeft bij positieve beoordelingen formele besluiten opgesteld en naar de

2018 t/m 31 december 2021.

en met een andere insteek binnen de nieuwe

subsidieperiode (2021-2023) doorzetten, maar

van de projecten opgenomen. De bibliotheken kregen een voorschot van 80% van de

levert, middels voorliggend stuk, bij deze de

eindrapportage op voor de subsidieperiode 1

juli 2018- 31 maart 2022. De rapportage bevat

de inhoudelijke verantwoording zoals met de

toegekende subsidie voor de uitvoering van het project.
•

Provincie is afgesproken en is vastgelegd in de

De bibliotheken hebben, onder eigen verantwoordelijkheid, de verschillende projecten
uitgevoerd en gedurende de doorlooptijd van het programma, 2x per jaar over de

voortgang gerapporteerd bij de SGB. Voor de SGB was dit belangrijke informatie om een

formele besluiten (zaaknr. 000390).

algemeen beeld te kunnen verkrijgen over het verloop van het totale programma. Er was in
dit kader sprake van monitoring (geen ‘controle’). De verantwoordelijkheid voor een juiste

Onderstaand is aangegeven op welke wijze het programma is uitgevoerd, welke projecten/activiteiten
zijn uitgevoerd, wat de resultaten zijn en welke middelen zijn ingezet.

projecteigenaren gestuurd. In de besluiten zijn de rechten/plichten m.b.t. de uitvoering

en volledige uitvoering lag bij de bibliotheken.
•

De Provincie heeft op verschillende momenten informatie ontvangen over de projecten
(plannen, begrotingen en financiële rapportages) en tevens is de voortgang op
verschillende momenten tussentijds besproken met de beleidsambtenaar.
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3. DE PROJECTEN/ACTIVITEITEN
•

Bij het stopzetten (2) en afronden van projecten hebben bibliotheken een inhoudelijke

projectrapportage en een financiële rapportage (incl. onderliggende facturen en urenstaten)
ingediend. Deze zijn beoordeeld door de toetsingscommissie. Vervolgens zijn er formele

afrondingsbesluiten opgesteld en heeft er een tussentijdse afrekening plaatsgevonden.
Definitieve afrekening vindt plaats na een definitief subsidiebesluit van de Provincie.
•

De rapportage- en verantwoordingssystematiek is afgestemd met de accountant (VWG

3.1 Er is heel veel werk verzet
Gedurende de subsidieperiode ( 1 juli 2018 t/m 31 december 2021) zijn er 22 projecten opgestart.
Projecten

Accountant Nijmegen). Deze heeft tussentijds een interim-controle uitgevoerd en na afloop van

de programmaperiode een definitieve controle uitgevoerd op basis van de door SGB aangeleverde
dossiers.

Rijnbrink heeft gedurende de looptijd van het programma, als onderdeel van haar netwerk-

ondersteuningstaak, ondersteuning geleverd op het gebied van: het secretariaat (bestuurlijk en

operationeel), de subsidie-administratie/-verantwoording en communicatie. Rozet heeft (operationele)
secretariële ondersteuning geleverd.

Opgestart
Stopgezet
Afgerond

aantal

%

2

9%

22

20

91%

Van de opgestarte projecten zijn er gedurende de looptijd twee stopgezet:
•
•

Project ‘Buurten in de Achterhoek (pr.nr. 4)’ van 5 Achterhoekse bibliotheken;

Project ‘21ste eeuwse vaardigheden in de regio (pr.nr. 8)’ van Bibliotheek Rivierenland.

gedurende de looptijd vertraging opgelopen. Er zijn

3.3 Lokale/provinciale
innovatie stond voorop

de (verlengde) subsidieperiode afgerond.

De projecten die zijn uitgevoerd hebben allen

verzet. Het groot aantal projecten (22), de relatief

provinciaal niveau. Er zijn geen projecten gestart

Met name vanwege Covid, hebben vele projecten

uiteindelijk 20 projecten met goed gevolg en binnen
Ook op het niveau van het programma is er veel werk
zware verantwoordingseisen vanuit de Provincie en

het doorvoeren van aanpassingen i.v.m. Covid hebben

het SGB Bestuur, de SGB Toetsingscommissie, Rijnbrink
veel meer tijd gekost dan van tevoren was ingeschat.

een bijdrage geleverd aan de innovatie op lokaal/
naar aanleiding van reeds bestaande projecten/

initiatieven op provinciaal en/of landelijk niveau en

alle lokaal uitgevoerde projecten kunnen bovenlokaal/
provinciaal worden ingezet.

3.2 Alle bibliotheken
hebben meegedaan

3.4 Goede samenwerking binnen het
Gelders bibliotheeknetwerk

Alle bibliotheken in Gelderland hebben meegedaan,

De ‘Samenwerkende Gelderse bibliotheken’ hebben

uitgevoerd, al dan niet in samenwerkingsverbanden

Dat begon in de initiatiefase van het geheel waarin de

deelgenomen aan projecten of zelf projecten
(zie 3.3.). De subsidie is evenredig naar het

inwoneraantal van het werkgebied van de bibliotheek
ter beschikking gesteld en de bibliotheken hebben

daar, al dan niet deels, van gebruik gemaakt. Er is dan
ook, in zijn algemeenheid, sprake geweest van een

evenredige spreiding van activiteiten. 6 bibliotheken

(Barneveld, CODA, Rozet, Scherpenzeel, Veluwezoom en
Wijchen) hebben ieder 2 projecten uitgevoerd.

intensief samengewerkt in en rondom de projecten.
Bestuursleden van de SGB nauw met elkaar hebben

samengewerkt, dit in afstemming met collega directeuren
voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak en

commitment. Daarnaast is er intensief samengewerkt
tussen de leden van de SGB Toetsingscommissie, die

een belangrijke rol vervulden bij de beoordeling van

aanvragen en eindverantwoordingen. Ook is er intensief
samengewerkt met Rijnbrink.
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4. DE RESULTATEN
De SGB directeuren hebben in Covid tijd op

Alhoewel in eerste instantie beoogd was meer en

Teams’ en in periodes wekelijks. Het flexibel

zijn een aantal projecten in samenwerking

De Provincie Gelderland heeft door financiële middelen ter beschikking te stellen aan de SGB, de

onderstaande figuur). Per samenwerkingsverband

hebben kunnen maken met het producten-/dienstenaanbod op gebied van 21ste eeuwse vaardigheden

zeer regelmatige basis overlegd, veelal via ‘MS
budget was een standaard een agenda-punt.

Het gesprek over de projecten, de gezamenlijke

verantwoordelijkheid en over samenwerking is veel
meer onderdeel van het dna van de SGB geworden.

bredere samenwerkingsprojecten op te zetten,

tussen verschillende bibliotheken uitgevoerd (zie
trad een van de bibliotheken daarbij op als
penvoerder richting de SGB.

bibliotheken, er uiteindelijk voor gezorgd dat (meer) inwoners (van jong tot oud) van Gelderland kennis
en hun 21ste eeuwse vaardigheden verder hebben kunnen ontwikkelen.

In zijn algemeenheid is er een bijdrage geleverd aan het
innoveren, doorontwikkelen en versterken van de maatschappelijk educatieve bibliotheken in Gelderland.

Samenwerkingsverband/-project

Betrokken bibliotheken

1. Robocar op school

Veluwse bibliotheken:
Brummen/Voorst, Nijkerk, Noord-Veluwe

2. Buurten in de achterhoek

Achterhoekse bibliotheken:
Achterhoekse Poort, Graafschap, Montferland,
Oost-Achterhoek, West-Achterhoek

De meeste projecten hebben de oorspronkelijk

Dit heeft ook geleid tot een beperktere inzet

bepaalde gevallen (vaak vanwege Covid) met

Achterhoekse bibliotheken:
Achterhoekse Poort, Graafschap, Montferland,
Oost-Achterhoek

andere activiteiten of via een andere werkwijze

ook projecten die juist ook onverwacht andere

3. Digitaal Naoberschap

beoogde doelstellingen/resultaten behaald. In

(bijv. meer online) dan gepland.

Een aantal projecten hebben minder of andere
Naast deze gestructureerde samenwerking via
de projecten is er op verschillende niveaus en

op verschillende aspecten bilateraal, dan wel in
groepen samengewerkt tussen bibliotheken.
Dit had een meer ad-hoc karakter, maar

bibliotheken hebben elkaar goed weten te vinden.
Voor aanvang van alle projecten zijn er, zoals
de Provincie had gevraagd, samenwerkings-

overeenkomsten tot stand gekomen tussen de

projectpartners en de SGB. In deze overeenkomsten
zijn de rechten en plichten van partijen

vastgelegd. De SGB en de partijen hebben niet

hoeven teruggrijpen op deze overeenkomsten.

De samenwerking tussen de SGB en de partijen is
goed verlopen.
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van (provinciale) middelen. Daarnaast zijn er

extra en/of nieuwe resultaten hebben behaald.
Resultaten die als positieve ‘bijvangst’’ van het
project kunnen worden gezien.

resultaten behaald dan beoogd. De oorzaak

De activiteiten/projecten hebben er uiteindelijk

het heeft voor een deel ook te maken met het

gehele subsidie zijn gehaald.

hiervan is veelal toe te wijzen aan Covid, maar
inherente innovatieve karakter van de projecten.

toe geleid dat de resultaten op het niveau van de

4.1. Het producten-/dienstenaanbod is geactualiseerd en sluit aan op de
doelgroepen
Doelgroepen

4.2 Het producten-/dienstenaanbod is uitgebreid
Diversiteit in ontwikkelstadia innovatie

Zoals onderstaande figuur laat zien hebben de projecten zich op verschillende doelgroepen gericht.

Ontstaan

Reactie

Overwinning

Wasdom

40%
35%

30%
25%

20%
15%

10%
5%

0%

0-4 j.

4-12 j. (PO)

12-18 j. (VO)

Volwassenen

Snelheid van de ontwikkeling

45%

Digitale werkplaats
Plastic Recycle Hub
Fashion Recycle Hub

De meeste projecten hebben zich gericht op de

Producten-/dienstenaanbod (op locatie)

een belangrijke doelgroep, waar veel aandacht naar

op de diversiteit en de inhoud van het ontwikkelde

doelgroep 4-12 jaar. Voor veel bibliotheken is dit ook

uit gaat en in die zin ook gemakkelijker te bereiken is.
Een mooi voorbeeld van een project dat zich richt
op een specifieke doelgroep en haar producten/diensten aanbod op aanpast heeft is ‘Digitaal
Noaberschap (pr.nr. 21)’ van de Achterhoekse
bibliotheken. De bibliotheken richten zich

in dit kader op de ontwikkeling van digitale

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan

Digi-to-go
Klooilab

Verdieping van
de digitale werkplaats
Klik OK
Talentenatelier
Leraren praten met Robots

Roboc@r op school

Werken met de ‘big six’

21ste eeuwse vaardigheden
in de regio 20

Ontwikkelen 21e eeuwse
vaardigheden

aanbod, maar voor de verschillende doelgroepen

is verschillend aanbod ontwikkeld in de vorm van

programma’s, lessenseries, materialen, methoden

Bovenstaande figuur geeft een zogenaamde

De categorie ‘Reactie’ bevat projecten die een fase

gekoppeld aan de doelgroepen bijvoorbeeld via

de vier verschillende innovatiefases: ontstaan,

staan als we kijken naar bibliotheekbeleid en

en technieken. Het aanbod is op verschillende wijze
opleidingen/trainingen, workshops, carrousels,
inloopdagen, projectdagen.

trendcurve weer. De projecten zijn geplot op

reactie, overwinning en wasdom. Deze fases van
innovatie laten zich vertalen in verschillende

acties: experimenten, pilots, implementatie en

De projecten hebben zich in het merendeel

staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig

doelgroepen in de bibliotheekvestigingen, maar er

Zo bevindt ‘Digi-to-go (pr.nr. 12)’, waarin

inzet van mobiele voorzieningen bijvoorbeeld in de

zich helemaal aan het begin van de lijn, nog in de

in hun eigen woonomgeving te functioneren.

Digital Hangout

Tijd

vaardigheden van de inwoners (55 jaar en ouder)
van kleine kernen in de Achterhoek zodat zij in

Techlab

van de gevallen gericht op het bereiken van de

is ook gezorgd voor aansluiting op locatie door de

projecten ‘Plastic Recycle Hub (pr.nr. 6)’, ‘Robocar@
school (pr.nr. 7)’ , ‘Klooilab! (pr.nr. 11)’ en ‘21ste

eeuwse vaardigheden in de regio 2.0 (pr.nr. 19)’

doorontwikkeling.

geëxperimenteerd is met de uitleen van digi-tools,

verder zijn, maar nog zeker in de kinderschoenen
ontwikkeling.

Projecten met aandacht voor doorontwikkeling en
borging vallen in de categorie ‘overwinning’ en de
categorie ‘wasdom’ geeft inzicht in projecten die

onderdeel zijn van bibliotheekwerkzaamheden in
de huidige tijd.

ontstaansfase en vinden we de ontwikkeling van

De figuur laat vooral zien dat de innovatie

het eind van de curve, in de wasdomfase.

ingestoken en dat er in ieder fase ontwikkeling

de methodiek ‘Werken met de Big Six (pr.nr. 2)’ aan
In de categorie ‘Ontstaan’ passen de projecten die
pril, onzeker, nieuw voor de Gelderse Bibliotheken
of nieuw in samenwerkingsverbanden zijn.

12

van het producten/dienstenaanbod breed is

heeft plaatsgevonden. Naast de innovatie van het
producten-/dienstenaanbod is er ook sprake van
innovatie op het gebied van samenwerking.
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Diversiteit 21ste eeuwse vaardigheden

4.4 De samenwerking met (lokale) partners is uitgebreid/versterkt

weergegeven, op welke categorieën en in welke mate de SGB projecten zich hebben gericht.

Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven is er goed samengewerkt binnen het Gelders bibliotheeknetwerk,

Aspecten 21e-eeuwse vaardigheden uitgezet tegen inhoud projectplannen

samenwerkingsverbanden tot stand gekomen en bestaande zijn uitgebreid/versterkt. In onderstaande

De SLO heeft ‘’21ste eeuwse vaardigheden’’ in 11 categorieën onderverdeeld. In onderstaande figuur is

figuur is weergegeven met welke ‘sectoren’ is samengewerkt en in welke mate.

Creatief denken
Kritisch denken

12

Probleem oplossen

10
8
6

Zelfregulering

Computational Thinking

4

% in totaal van samenwerkingen
Bedrijven
Culturele instelling

2
0

Sociale & Culturele
vaardigheden

maar juist ook op lokaal niveau is dankzij de projecten de samenwerking versterkt. Er zijn nieuwe

Informatievaardigheden

Welzijn/zorg
HB/WO
Makersonderwijs

Samenwerken
Communiceren

ICT-basisvaardigheden
Probleem oplossen

Op ‘zelfregulering’ en ‘kritisch denken’ na hebben

Zowel de spreiding van innovatie in de trendcurve

hier breed OP ingestoken. De meeste aandacht is

vaardigheden laat zien dat er een mooie ‘funnel’

de projecten zich gericht op alle categorieën. Er is

uitgegaan naar ‘computational thinking’ (11 projecten),
‘creatief denken’ (9 projecten) en sociale- en culturele
vaardigheden (8 projecten). Deze grote diversiteit
heeft ook bijgedragen aan de uitbreiding van het

producten-/dienstenaanbod van de bibliotheken.

en de diversiteit in categorieën van 21ste eeuwse

van nieuwe of nog door te ontwikkelen, producten/

diensten is ontstaan die, als de tijd daar rijp voor is en
afhankelijk van de lokale situatie, de komende jaren
bij verschillende bibliotheken voor de verschillende
doelgroepen kunnen worden ingezet.

4.3 Medewerkers hebben meer kennis en vaardigheden om doelgroepen te
ondersteunen
Om de maatschappelijk educatieve bibliotheek door te kunnen ontwikkelen en te kunnen versterken

Voortgezet onderwijs
Primair onderwijs
Andere bieb(s)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

De figuur laat zien dat er met veel verschillende partijen is samengewerkt. In veel projecten is ook met
meer dan één partner samengewerkt.

Het primair onderwijs is de partner waarmee het

Deze laatste heeft ook snel een grote toegevoegde

doelgroep waar men zich ook het meest op heeft

vaardigheden, tools, methoden en technieken.

meest is samengewerkt. Dit sluit ook aan bij de

gericht. Het voorgezet onderwijs is daarnaast een
te verwachte partner. Naast samenwerking met

het bedrijfsleven en culturele instellingen, wordt er
ook samengewerkt met het makersonderwijs.

waarde gezien hun kennis op het vlak van digitale
‘Klooilab (pr.br 11)’ en ‘Plastic Recyclehub (pr.br. 17)’

zijn voorbeelden van projecten waarbij partners
vanuit het makersonderwijs bij betrokken zijn.

zijn medewerkers cruciaal. Medewerkers moeten mee kunnen in de transitie en over de kennis en

vaardigheden beschikken om nieuwe producten en diensten te kunnen leveren aan de verschillende
doelgroepen. Dit geldt ook zeer zeker voor de producten en diensten op het gebied van 21ste eeuwse

vaardigheden, waar de ontwikkelingen bijzonder snel gaan. Bibliotheken hebben dan ook via de projecten
ingezet op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden bij medewerkers. In bijvoorbeeld de volgende
projecten is daar ook expliciet aandacht aan besteed: ‘Techlab (pr.nr. 3)’, ‘21ste eeuwse vaardigheden
ontwikkelen (pr.nr. 5)’ en ‘Talentatelier (pr.nr. 20)’.

Daarnaast hebben veel medewerkers gedurende projecten werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan
(bijv. door aan de slag te gaan met programmering).
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4.5 Aansluiting bij thema’s/opgave van de innovatie-/netwerkagenda’s

4.6 Kennis is gedeeld

Alhoewel er geen projecten gestart zijn naar aanleiding van reeds bestaande projecten/initiatieven

Zoals bovenstaand is aangegeven is er een

innovatie-agenda (2017-2021) en de maatschappelijke opgave zoals opgenomen in de landelijke

activiteiten uitgevoerd. Er is daardoor ook

op het lokale, provinciale of landelijke niveau sluiten de projecten wel aan bij thema’s uit de landelijke
netwerkagenda (2022-2024) en daarop aansluitende Gelderse netwerkagenda (2022-2024), zoals
onderstaande tabel laat zien.

Thema opgave landelijke innovatie-agenda (2017-2021),
Landelijke/Gelders netwerkagenda (2022-2024)

% van tot. 20

Jeugd & Onderwijs
Geletterde Samenleving

0

0%

Participatie & Zelfredzaamheid,
Participatie in de informatiesamenleving

22

Persoonlijke ontwikkeling,
Leven Lang Ontwikkelen

4
0

100%
18%
0%

Alle projecten sluiten, gezien de vooraf gekozen thematiek aan bij het thema/opgave ‘Participatie &

Zelfredzaamheid’, ‘Participatie in de samenleving’. De projecten ‘Plastic Recyle Hub (pr.nr. 6)’, ‘Klooilab
(pr.nr 11)’, ‘Fashion recycle hub (pr.nr.12)’, ‘KLIK ok! (pr.nr. 16)’ en ‘Klooilab Hybride 5.0 (pr.nr 21)’ sluiten

daarnaast nog aan bij het thema en de opgave ‘Persoonlijke Ontwikkeling’ respectievelijk ‘Leven Lang
Ontwikkelen’.

Door veelheid en verscheidenheid aan projecten/

veel kennis/ervaring opgedaan en er zijn veel

ervaring, de opgeleverde projectproducten is er

projectproducten (materiaal, trainingsmateriaal,
etc.) opgeleverd.

Aantal

Veranderen/verbreden klassieke bibliotheek,
Stelselopgaven

veelheid en verscheidenheid aan projecten/

brochures, promotiemateriaal, artikelen, video’s
Projecten

4.7 Er is een basis gelegd voor de
toekomst

De kennis en producten zijn o.a. gedeeld/
uitgewisseld via:

activiteiten uitgevoerd, de opgedane kennis/

een schat aan informatie ontstaan, waarmee de
Gelderse bibliotheeksector de komende jaren

haar voordeel mee kan doen. De informatie kan

worden gebruikt door iedere Gelderse bibliotheek,
waarmee de resultaten van de lokale projecten,

•

het kennisplatform Bieb-to-Bieb (intranet

•

website geldersebibliotheken.nl;

Door het programma zijn er ook vele

divers overleg (o.a. SGB Directeurenoverleg,

Hiermee is ook een goede basis gelegd voor

•
•

bibliotheeksector);

nieuwsbrieven (artikelen, filmpjes);
overleg specialisten).

Vanuit alle projecten is bij de afronding

bovenlokaal kunnen worden ingezet.

samenwerkingsverbanden ontstaan en versterkt.
structurele uitbreiding en aanpassing van het

producten-/dienstenaanbod van de bibliotheken.

aangegeven welke kennis/ervaring is opgedaan
en welke projectproducten zijn opgeleverd.

Al deze informatie (inclusief projectplannen/begrotingen/-rapportages) is ontsloten op

het kennisplatform Bieb-to-Bieb ‘groep SGB
innovatieprojecten’, waardoor het voor alle
bibliotheken te gebruiken is.

Het lag in de bedoeling om een zogenaamd

‘Gelders makersfestival’ te organiseren voor alle

inwoners van Gelderland, met medewerking van
alle bibliotheken en verschillende partners.

Door Covid heeft dit niet op tijd plaats kunnen
vinden en de Provincie heeft er helaas ook geen
uitstel voor geleverd. De SGB ziet dit als een
gemiste kan om de opgedane kennis in het
programma ten toon te spreiden.

16
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5. FINANCIËN
•

ingezet. Voor een deel ging er ook extra aandacht en tijd naar het overeind houden van de reguliere

Voor de uitvoering van het programma heeft de Provincie gedurende de looptijd (3 jaar + verlengingen)

een bedrag van €900.000 ter beschikking gesteld. Onderstaand is een globaal overzicht gegeven van de
begroting bij aanvang, een prognose per 30 september 2021 (meegenomen in laatste besluit provincie)
en realisatie. In de aparte financiële rapportage is een verder uitsplitsing per project en kostenposten
gemaakt (incl. toelichting).

Subsidie provincie*1

2900.000 100%

2733.102

20

2623.152

Bijdrage bibliotheken
Totalen

Prognose realisatie
d.d. 30/09/21*2

0%

2900.000

21.356.254

getoond, er alternatieve activiteiten zijn ontwikkeld en er aangesloten is bij het online/hybride werken
hebben een aantal projecten minder activiteiten kunnen ontplooien en daarmee minder middelen

5.1 Minder provinciale middelen ingezet dan begroot

Begroting bij aanvang
d.d. 01/07/18

Covid had ook zijn weerslag op lopende projecten. Ondanks dat bibliotheken veel creativiteit hebben

2749.745

46%

2704.416

•

•

digitale werkwijzen. Hierdoor was er ook minder ruimte voor ontwikkelactiviteiten/innovatie

Op het eind van de subsidieperiode is overleg gepleegd met de Provincie over inzet van de resterende

subsidiegelden. De SGB had om uitstel gevraagd, om het resterende bedrag beschikbaar te houden. De
Provincie heeft helaas anders besloten...

Er zijn nog wel nieuwe ideeën aangedragen maar deze konden voor een deel geen doorgang vinden
vanwege de, in de ogen van de SGB, strenge subsidieregels. Daarnaast is het niet door kunnen laten
gaan van het ‘Gelders Makersfestival’, in de ogen van de SGB, een gemiste kans om het restant deel

Realisatie
d.d. 31/03/22

54%

dienstverlening en het, noodgedwongen, inzetten op het ontwikkelen en uitvoeren van (tijdrovende)

van de subsidie alsnog effectief te besteden.
52%

48%

21.454.161

*1 Incl. overhead
*2 Zie laaste besluit Provincie (nr. 011221 000931)

Bovenstaand figuur laat zien dat er uiteindelijk minder provinciale middelen zijn ingezet dan begroot.

Uiteindelijk is het totaal aantal ingezette middelen wel meer dan begroot gezien de eigen bijdrage van de
bibliotheken. In de volgende paragrafen is dit toegelicht.

5.3 Extra geïnvesteerd via eigen bijdragen bibliotheken
Er zijn met de Provincie geen afspraken gemaakt over cofinanciering door de SGB, de bibliotheken. Toch is

dit voor bibliotheken vanzelfsprekend. Er is dan ook een flinke eigen bijdrage geleverd (€704.416 (48%) op

het totaal van €1.454.166), dat heeft bijgedragen aan de resultaten. De provincie heeft hier het belang van
ingezien door de bijdragen en totale financiering per project en voor het gehele susbidieonderdeel, op te
nemen in de (aangepaste) subsidiebesluiten.

5.2 Covid heeft een grote impact gehad
De impact van Covid is onmiskenbaar.
•

De afgenomen bezoekersaantallen en uitleningen laten zien dat alle bibliotheken in algemene zin

•

De programmaperiode (1 juli 2018 – 31 maart 2021) bevatte uiteindelijk (met verlengingen)

•

last gehad hebben van Covid en de daaruit voortvloeiende lock-downs en beperkingen.

45 maanden waarvan 23.5 maanden (in periode 15 maart tot 26 februari 2022) in negatieve zin door
Covid beïnvloed zijn, waardoor een deel van de provinciale subsidie niet besteed is.

Eind 2019 was de prognose dat afgerond €835.000 (incl. overhead) zou worden besteed. Dit bedrag
is gebaseerd op de destijds toegekende subsidie aan de bibliotheken. De rapportages leerden dat

bibliotheken ook goed op weg waren naar volledige realisatie. Het restant budget (afgerond €65.000)
zou nog toegewezen worden aan nieuwe projecten. Vanwege Covid en de daaruit voortvloeiende

onzekere situatie, hebben de bibliotheken logischerwijs geen nieuwe aanvragen meer ingediend,
waardoor dat deel van budget niet is besteed.
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6. DE TOEKOMST

BIJLAGE A. OVERZICHT PROJECTEN

Met de resultaten van het programma heeft de SGB, mede dankzij de Provincie, een ‘slag geslagen’’ op

Onderstaand volgt een korte omschrijving van het geen de projecten hebben uitgevoerd/bereikt.

het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. Er zijn flinke stappen gezet als het gaat om samenwerking,

nieuwe werkwijzen en manieren om nog beter aan onze doelstellingen te kunnen werken. De SGB is blij

Meer informatie kan worden verkregen bij de betreffende bibliotheken.

dat de Provincie dit flexibele budget ter beschikking heeft gesteld, maar beschouwt het ook als een begin.

Project

Bibliotheek

Omschrijving

dus een ‘lange adem’. Samenwerking op provinciaal niveau versnelt en versterkt dit proces en levert

Digitale
werkplaats

Bibliotheek
Scherpenzeel

In dit project lag de nadruk niet alleen op digitale technieken,
maar ook op creativiteit. Er zijn speciale programma’s
ontwikkeld en uitgevoerd in het ‘Creation Lab’ Scherpenzeel,
waardoor groepen kinderen hun 21ste eeuwse vaardigheden
hebben kunnen ontwikkelen. E.a. is vanuit meerdere
invalshoeken ingestoken:

Willen we echt onze doelen bereiken dan zijn we er nog niet. Innovatie vraagt continue inspanning en

meer impact op. De SGB is gezien het bovenstaande blij dat de Provincie de SGB en daarmee de Gelders
bibliotheken ook de komende jaren verder ondersteund met een flexibel budget. Hier mee kan verder
gewerkt worden aan innovatie op gebied van digitaal burgerschap en digitale inclusie. Daarbij wordt

voortgeborduurd op de in de eerste subsidieperiode ontwikkelde producten/diensten en opgedane kennis

1

•
•

en ervaringen.

•
•

Big Six

Bibliotheek
Veluwezoom

2

Ontwerpen van kleding tot accessoires of sieraden;
Beauty en lifestyle: ontwerpen van kapsels en
make-overs;
Ontwerpen van interieur of interieuronderdelen;
Foto/film.

In de praktijk ervaren de mediacoaches van Veluwzoom dat
de overgang naar onderzoekend leren voor zowel leerlingen
als leerkrachten niet zo gemakkelijk is. Kinderen zijn het niet
(meer) gewend om een onderzoeksvraag te formuleren, terwijl
een goed onderzoek hiermee valt of staat.
De bibliotheek heeft via dit project het aanbod op het gebied
van digitale geletterdheid geïnnoveerd en geïntegreerd in
het bestaande onderwijs. Er is daarbij uitgegaan van twee
ontwikkelingen: onderzoekend leren (geïntegreerd onderwijs
op basis van de 21ste-eeuwse vaardigheden) en het Big Six
model van SLO (informatievaardigheden). Het uitgangspunt
was dat digitale geletterdheid niet als losse les worden
gegeven, maar als geïntegreerd onderdeel van het onderwijs.
De nadruk in het onderwijs ligt nu meer op onderzoeksvragen
stellen en bronnen zoeken en beoordelen dan op informatie
aangeboden krijgen door de leerkracht in aparte vakken.
Er is een lessenserie ontwikkeld volgens het ‘Big Six model’
en aangeboden aan de basisscholen in het werkgebied van
Veluwezoom. Dit heeft er toe geleid dat:
•
•

•

Leerkrachten inzicht hebben in hoe zij
informatievaardigheden in kunnen zetten bij allerlei
thema’s en vakken in het onderwijs.
Leerkrachten een methodiek aangereikt hebben
gekregen en vaardigheden hebben ontwikkeld om
gestructureerd toe te werken naar het ontwikkelen van
informatievaardigheden bij hun leerlingen.
Leerlingen gestructureerd leren hoe ze informatie kunnen
zoeken, vinden en beoordelen
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Project

Bibliotheek

Omschrijving

Techlab

Cultura

In samenwerking met het basisonderwijs heeft Cultura een
Techlab opgezet om 21e -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen
en creatief aan de slag te gaan met digitale technieken. Het
lab is voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Als onderdeel van het
SGB-project zijn materialen aangeschaft, is een coördinator
ingewerkt, is het lab ingericht, zijn medewerkers getraind
en zijn programma’s ontwikkeld. De programmering van
activiteiten is actueel en verrassend en speelt in op trends en
hypes. In de programmering is/wordt, via het Techlab binnen
de leerlijnen ‘Literatuur, Theater, Muziek, Erfgoed en Beeldend’,
verbinding gemaakt met cultuureducatie op school en in vrije
tijd. In Ede weten de inwoners en met name kinderen van 4 tot
14 jaar in Cultura een Techlab is. Het Techlab bereikt inmiddels,
via workshops en andere activiteiten, iedere week 60 bezoekers
en op jaarbasis gemiddeld 15 scholen. Het Techlab is hiermee
in Ede een essentiële schakel in het bereiken van kinderen
rondom 21ste eeuwse vaardigheden, technieken en het creëren
van hun eigen verhaal.

3

Buurten in de
Achterhoek

4

Achterhoekse
bibliotheken:
Achterhoekse
Poort,
Graafschap,
Montferland, OostAchterhoek, WestAchterhoek

21ste eeuwse
vaardigheden
ontwikkelen
(fase 1)

Bibliotheek
Barneveld

Bibliotheek Barneveld wilde via dit project bouwen aan het
interne en externe fundament van kennis en vaardigheden
voor het programma-aanbod rondom digitale geletterdheid
voor het basisonderwijs in de gemeente Barneveld. Dit om
kinderen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en
ontwikkeling ter voorbereiding op het mee kunnen doen aan
de samenleving. Via het project is het volgende bereikt:
•

•

5

•

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse
Bibliotheken trachten hun basisvaardigheden te verbeteren
door de jongere generatie in te zetten. Op deze manier
kunnen zij langer zelfstandig functioneren. De 5 Achterhoekse
bibliotheken zijn in dit project gestart met als doel om zoveel
mogelijk mensen te motiveren mee te doen en de stap te
nemen naar een digitaal actief en zelfstandig leven. De focus
lag op benaderen van de 55+-ers in de Achterhoek.
Het project is tussentijds stopgezet met name omdat het
niet mogelijk bleek, de voort het slagen van het project
noodzakelijke, strategische samenwerking met externe
partners tot stand te brengen.

•

Plastic
Recycle Hub

CODA

6

Bibliotheek CODA wilde via dit project bezoekers informeren
en betrekken bij het onderwerp duurzaamheid en bijdragen
aan de bewustwording rondom afval en recycling. Dit met als
doel het verhogen van bewustwording omtrent duurzaamheid
bij de bezoekers van de bibliotheek en het vormen van een
inspiratiebron voor de Gelderse bibliotheken. Hiertoe is de
zogenaamde ‘De Plastic Recycle Hub’’ ontwikkeld. Dit is een
mobiele voorziening (met machines en materialen) die in de
bibliotheekvestigingen van CODA en op een andere locaties
wordt ingezet om informatie over het materiaal plastic te
kunnen overdragen. Dit wordt gecombineert met 21st century
skills, waardoor het ‘leren’, ‘ervaren’ en ‘maken’ samenkomen.
Via het project is het volgende bereikt:
•
•
•
•
•
•
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De bibliotheek beschikt over enthousiaste goed opgeleide
medewerkers die het basisonderwijs gericht kunnen
ondersteunen bij het stimuleren en bevorderen van
digitale geletterdheid.
Leerkrachten binnen het onderwijs hebben kennis
kunnen maken met de mogelijkheden die er zijn om
digitale geletterdheid binnen het onderwijs in te passen
en zijn in staat om hun behoeftes m.b.t het stimuleren
en bevorderen van digitale geletterdheid duidelijk te
formuleren.
Er is, vanuit het basisonderwijs, een concrete vraag en
opdracht rondom digitale geletterdheid om invulling
te kunnen geven aan het stimuleren en bevorderen van
digitale geletterdheid waar de bibliotheek gericht op kan
anticiperen.
Is een nieuw plan tot stand gekomen waarmee de
bibliotheek het programma rondom digitale geletterdheid
invulling kan geven. Het plan is uitgevoerd via het project
‘21ste eeuwse vaardigheden ontwikkelen, fase 2 en 3 (zie
project nr. 19).

een ontwikkeld, ingericht en reizend recyclecentrum;
aanbod in en uitvoering van programma’s voor een breed
publiek om duurzaamheid onder de aandacht te brengen
en de bijbehorende aanzet tot actie te verwezenlijken;
educatief programma voor het onderwijs;
samenwerkingsverbanden met nieuwe partners;
interesse voor projectdagen bij scholen;
enthousiaste bezoekers die kennis hebben opgedaan en
21ste eeuwse vaardigheden hebben ontwikkeld.
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Project

Bibliotheek

Omschrijving

Roboc@r
at school

De Veluwse
Bibliotheken:
Brummen/Voorst,
Nijkerk, NoordVeluwe.

De Roboc@r is een mobiele voorziening gevuld met allerlei
machines - op kleine schaal en naar de werkelijkheid
nagebouwde – , gemaakt van bouwsteentjes van
Fischertechniek. Deze machientjes kunnen geprogrammeerd
worden. Bijvoorbeeld een sorteermachine die kleine objecten op kleur
kan sorteren, tenminste als de machine goed geprogrammeerd
is.
De bibliotheken wilden via dit project verdieping en
verbreding van de reeds ontwikkelde Roboc@r realiseren
via een programma en materialen voor scholen. Dit om ze
te helpen met de educatie op het gebied van 21e eeuwse
vaardigheden en meer in het bijzonder de digitale geletterdheid.
Via het project is het volgende bereikt:

7

•
•
•
•

•
•
•

21ste eeuwse
vaardigheden in de
regio

8

Bibliotheek
Rivierenland

Digital Hangout

Via dit project wilde Bibliotheek Noordwest Veluwe een ‘Digital
Hangout’ realiseren voor (jonge) bezoekers. De doelstelling van
het project is om (jonge) bezoekers in aanraking te laten komen
met nieuwe (maak)technieken. Laagdrempelig, toegankelijk,
betaalbaar en gericht op eerste kennismaking. O.a. workshops
kennis laten maken met en enthousiasmeren voor moderne
techniek en maakcultuur. De primaire doelgroep was de jeugd
en jongeren (variërend van 4 tot 14 jaar) en secundair
volwassenen en medewerkers van de bibliotheek.
Het project heeft het volgend bereikt/gerealiseerd:
•
•
•
•
•

aangeschaft lesmateriaal
ontwikkeld programma
workshops voor kinderen
getrainde medewerkers
positieve publiciteit, meer bekendheid onderwerp 21ste
eeuwse vaardigheden, ‘Digital Hang-out’
•
aanloop bezoekers die met onderwerp in aanraking komen
Het project heeft niet geheel gerealiseerd wat was beoogd,
mede doordat de samenwerking met Cultuurkust, (centrum
voor kunst en cultuur Harderwijk) niet van de grond kwam. Het
project strekt zich uit over een tijdvak van drie jaar. Na de start in
2018 zal in 2019 de doorontwikkeling en verbreding van het lab
gestalte krijgen. Een continu proces dat ook in 2020 door loopt.
Daarnaast zal in het

9

De Roboc@r is geschikt voor gebruik in het onderwijs.
De Roboc@r is geschikt om in te zetten als mobiel technieklab in de bibliotheek en is gereed voor
reproductie in andere instellingen.
Er is een ‘train de trainer’ programma ontwikkeld en
toegevoegd aan het Roboc@r concept.
Alle lees-mediacoaches zijn getraind en kunnen de
informatie overbrengen. Er is tevens een leerkracht
getraind die samen met de bibliotheken nagaat
kijken hoe de Roboc@r verder kan worden ingezet.
Er is een website ontwikkeld.
De pilots op de scholen zijn afgerond, verbeteringen zijn
doorgevoerd en er zijn nieuwe lesbrieven
ontwikkeld.
Er is een netwerk met scholen (ook voorgezet
onderwijs) opgebouwd.

Bibliotheek Rivierenland wil makervaardigheden stimuleren
door in haar open toegankelijke ruimtes inwoners te
laten experimenteren met nieuwe techniek en apparatuur en
hen producent te laten zijn in plaats van consument. Mede
met behulp van het project wilde de bibliotheek haar medialab
in Tiel met nieuw aanbod en nieuwe diensten uitbreiden en
verder in de regio toepassen.
Het project is in een vroegstadium stopgezet vanwege
voortschrijdende inzichten en heeft een vervolg gekregen
in project 21ste eeuwse vaardigheden in de regio 2.0 (zie
projectnr. 19).

Bibliotheek NoordWest Veluwe

Doorontwikkeling
talentenatelier

Bibliotheek
Wijchen

10

De Bibliotheek stelt van oudsher vooral taal centraal om
kinderen verhalen te vertellen, maar er zijn verschillende
manieren om kennis tot je te nemen. In het Talenten
atelier staan de denkbeelden van Reggio Emilia en Howard
Gardner centraal, die stellen dat kinderen meerdere soorten
‘taal’ hebben om zich te uiten dat er ook andere manieren
van ‘talent hebben’ zijn dan de gangbare manieren. In het
Talentenatelier kan een kind een activiteit kiezen rond één
van de acht intelligenties van Gardner. De activiteiten zijn
zo vormgegeven dat ze een open einde hebben. Creatief
denken en probleemoplossend vermogen (belangrijke 21ste
eeuwse vaardigheden) zijn belangrijke onderdelen van de
activiteiten. Via dit project heeft de bibliotheek gewerkt aan de
doorontwikkeling van het Talentatelier. De volgende resultaten
zijn behaald:
•
•
•
•
•

24

Ontwikkelde programma’s met verschillende methoden/
materialen.
Voorbereidde en uitgevoerde programma’s rond de
intelligenties van Howard Gardner.
Voorbereidde en uitgevoerde programma’s die de
21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen van 9-12 jaar
stimuleren.
Een ontwikkeld nieuw concept ‘Loose Parts’, waar een start
in de praktijk mee is gemaakt.
Langer bezoek van kinderen en enthousiaste ouders.
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Project

Bibliotheek

Omschrijving

Klooilab!

Rozet

Het Klooilab is een mobiel lab voor iedereen die in de vrije tijd
iets nieuws wil maken, door te experimenteren met nieuwe
technologie. In dit lab nodigen we jong en oud uit om in de
huid te kruipen van een kunstenaar of ontwerper en samen te
werken aan een maatschappelijk probleem of challenge.
Onder begeleiding van een kunstenaar of ontwerper wordt
gewerkt met nieuwe technologie. Samen gaan we op
onderzoek uit, met als doel het doen van nieuwe ontdekkingen.
In ons klooilab kan iedereen ontdekken wat leren door te
maken voor hem of haar kan betekenen. Hiervoor investeren
we enerzijds in de fysieke infrastructuur en anderzijds de
kennisinfrastructuur. Per klooilab zijn twee kunstenaars en
twee vrijwilligers aanwezig.

Digi-to-Go

OBGZ

12

•

Het Klooilab is ontwikkeld als ontdekkingstocht. Met dit
project, het Klooilab heeft Rozet het ‘leren door te maken’
voor iedereen toegankelijk maken. Dit hebben ze gedaan
door in gezamenlijkheid een proces aan te gaan waarin
samen leren met deelnemers, kunstenaars, ontwerpers en
samenwerkingspartners centraal stond. Er zijn meerdere pilots
uitgevoerd om te ontdekken wat wel en niet succesvol is.

•
•
•

Het Klooilab is gestart bij programma Innovatie en
inmiddels is het intern een samenwerking tussen meerdere
programma’s. Met de activiteiten die Rozet
gezamenlijk doet is het doel van Klooilab - vaardigheden als
creativiteit, kritisch denken, problemen oplossen, fouten maken
en samenwerken te ontwikkelen – behaald en
geborgd. Daarnaast is het succes van de activiteiten die zijn
uitgevoerd in Klooilab een vliegwiel voor nieuwe activiteiten.
Via het project is o.a. het volgende gerealiseerd:

11

•
•
•
•
•

een ontwikkeld Klooilab (fysiek en conceptueel);
uitgevoerde activiteiten/pilots, met bereik doelgroep (met
name jongeren);
opgebouwde kennisinfrastructuur (o.a. via kennis
bijeenkomsten);
•nieuwe samenwerkingsverbanden (o.a. aangehaakt op
internationaal netwerk).
Het project heeft een vervolg gekregen in project ‘Klooilab
Hybride 5.0’ (zie projectnr. 22)

Dit project richtte zich op het stimuleren van het zelfstandig
ontwikkelen van digitale vaardigheden van kinderen door
het uitlenen van Digi-toolkits. De kern van Digi-to-go is het
bieden van de mogelijkheid om materiaal uit te lenen en
dus mee naar huis te nemen. Hiermee wordt er voor gezorgd
dat de leerervaring wordt voortgezet nadat de workshop
in de Bibliotheek of elders is afgerond. Via de uitleenkits,
zogenaamde Digi-toolkits, met het gebruikte materiaal
kunnen techniek en materiaal met behulp van een educatieve
handleiding verder zelfstandig worden gebruik. Het volgende
is bereikt/
gerealiseerd”:

Leren praten
met Robots

De BBLTHK

13

digi-toolkits aangeschaft en voor uitlening ter beschikking
gesteld met bijpassende (ontwikkelde) handleidingen voor
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen;
aanbod (in kasten, toolkits) ter beschikking in alle
gemeenten/werkgebieden van OBGZ’, in elke lokatie staat
een aantrekkelijk ingerichte kast met digi-toolkits’;
getrainde digitaal vaardige medewerkers die het uitlenen
uitdragen, stimuleren en ondersteunen;
doelgroep heeft o.a. via workshops, ‘Digi-doe middag’ en
het lenen van de materialen/toolkits digivaardigheden
kunnen opdoen

We krijgen steeds meer te maken met robots.
Het programmeren van die robots is een vak op zich. Hiervoor
is denken en handelen in programmeertaal vereist. De
bibliotheek wil een rol vervullen in de ontwikkeling van deze
vaardigheden bij kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Via dit project heeft de BBLTHK aanbod ontwikkeld waarmee
kinderen met deze vaardigheden kennis kunnen maken.
Kinderen zijn via dit project in aanraking gekomen met de taal
van de toekomst: het programmeren van robots.
Er zijn verschillende werkplaatssessies en workshops gegeven
voor kinderen zowel in de bibliotheek als op scholen. Er was veel
belangstelling van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.
Ook scholen hebben veel interesse. De workshops zijn
succesvol opgenomen in het educatieve programma van het
basisonderwijs.
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Project

Bibliotheek

Omschrijving

Lab12

Kunstwerk!

Kunstwerk! biedt in hun ‘Lab 12’ mensen de gelegenheid
om kennis te maken met 21-eeuwe vaardigheden, namelijk
creatief denken, samenwerken, computational thinking,
probleemoplossend vermogen en experimenteren met de
nieuwe technologie. Het project heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van lab 12, de programmering op het gebied
van 21ste vaardigheden, de positionering/naamsbekendheid.
Daarnaast hebben inwoners kennis kunnen maken met de
21ste eeuwse vaardigheden. Het volgende is gerealiseerd:
•
•

14

•
•
•

Verdieping
digitale
werkplaats

15

Bibliotheek
Scherpenzeel

Programmering (materialen, methoden, concepten).
Organisaties (scholen, bedrijfsleven, zorg, ..) en bezoekers/
inwoners zijn geïnspireerd en hebben ervaren wat er
mogelijk is op innovatief gebied.
Verschillende workshops, carrousels en ‘open dagen’
georganiseerd voor bezoekers, scholen en een verpleeghuis
(ook op locatie).
Bijdrage geleverd aan de creativiteitsdagen van het
Liemers Collega.
Samenwerking tot stand gebracht: Kunstwerk! is
partner in het convenant ‘Sterk technisch onderwijs’,
samenwerking met (makers-/muziek-)onderwijs, zorg en
bedrijfsleven.

In het project ‘Digitale werkplaats’ (zie nr.1) zijn er speciale
programma’s ontwikkeld en uitgevoerd in de digitale werkplaats
van Bibliotheek Scherpenzeel, waardoor groepen kinderen
hun 21ste eeuwse vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen.
De nadruk lag niet alleen op digitale technieken, maar ook op
creativiteit. In aansluiting op het eerste project zijn er extra
bijeenkomsten georganiseerd om de kinderen meer inhoud en
verdieping te geven.
In het oorspronkelijke project kwamen er elke twee maanden
acht kinderen bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken.
Deze onderwerpen werden vanuit meerdere invalshoeken
bekekenen, waaronder het ontwerpen van kleding of accessoires,
beauty en lifestyle en foto en film. Er is meer gefocussed op een
specifiek project zodat kinderen gerichter en vaardiger aan het
werk konden gaan in de digitale werkplaats.

Klik OK!

Bibliotheek
Veluwezoom

De Bibliotheek Veluwezoom organiseert bijeenkomsten op het
gebied van digitale vaardigheden. Daarbij gaat het om het leren
en gebruiken van computers, programma’s en de digitale overheid.
Privacy en bescherming van je persoonlijke gegevens op internet
komen vaak zijdelings aan bod. Om mensen zich hier bewuster
van te maken, heeft Bibliotheek Veluwezoom, via dit project,
workshops ontwikkeld en gehouden rondom het thema privacy. Via
workshopreeksen is privacy op het internet concreet, begrijpelijk
en toepasbaar gemaakt voor cursisten. Deze hebben hiervoor
handvaten gekregen om bewuster en kritischer op internet bezig
te zijn. Daarnaast is ook voor een breder publiek de impact van
digitalisering op de samenleving als thema behandeld, mede via
vakexperts/sprekers.

Fashion
recycle hub

CODA

In aansluiting op het project ‘Plastic Recycle Hub’ (zie 6.) had dit
project tot doel om het bewustzijn van bezoekers rondom het
thema ‘’duurzaamheid’’ en specifiek ‘’fast fashion’’ te verhogen
en ze daarnaast te activeren om een steentje bij te dragen. De
bibliotheek heeft haar aanbod op dit vlak uitgebreid en nieuwe
programma’s ontwikkeld waarmee bezoekers zijn bereikt door/
via:
•
inrichting van een fysieke ‘hub’ in het makerslab
van CODA;
•
workshops;
•
kledingruilmarkten;
•
maandelijkse ‘Fixing fashion events’;
•
online challenges.

21ste eeuwse
vaardigheden in de
regio 2.0

Bibliotheek
Rivierenland

Bibliotheek Rivierenland wil makervaardigheden stimuleren door in
haar open toegankelijke ruimtes inwoners te laten experimenteren
met nieuwe techniek en apparatuur en hen producent te laten zijn
in plaats van consument. Mede met behulp van het project wilde
de bibliotheek haar medialab in Tiel met nieuw aanbod en nieuwe
diensten uitbreiden en verder in de regio toepassen. Het project is een
vervolg op, aanpassing van een eerder uitgevoerd project (zie projectnr.
8), dat in een vroegstadium is stopgezet vanwege voortschrijdende
inzichten. Samengevat is het volgende bereikt:
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•
•
•
•
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ontwikkeld aanbod, ontwikkelde en uitgevoerde
programma’s (o.a. les, lesprogramma’s) voor verschillende
doelgroepen;
een ontwikkelde medialabkar (mobiele voorziening);
gepromoot medialab via o.a. ‘medialab on tour’ actie,
social media kanalen, nieuw ontwikkeld medialabkanaal
e.d.;
samenwerking met onderwijs en andere externe partijen
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Project

Bibliotheek

Omschrijving

21ste eeuwse
vaardigheden
ontwikkelen
(fase 2 en 3)

Bibliotheek
Barneveld

Via het project ‘21tse eeuwse vaardigheden ontwikkelen’ wilde
Bibliotheek Barneveld bouwen aan het interne en externe
fundament van kennis en vaardigheden voor het programmaaanbod rondom digitale geletterdheid voor het basisonderwijs
in de gemeente Barneveld. Dit om kinderen te ondersteunen
in hun persoonlijke groei en ontwikkeling ter voorbereiding op
het mee kunnen doen aan de samenleving. Fase 2 en 3 (deel)
project waar dit (deel)project betrekking op heeft richt zich op
de borging, verdieping en verdere ontwikkeling van hetgeen
in fase 1 van het project (zie projectnr. 5) is gerealiseerd. Het
volgende is bereikt:
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•
•

•
•
•
Inbedding
talentenatelier

20

Bibliotheek
Wijchen

Digitaal
Naoberschap

•
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•

•

•

ontwikkelde leskisten die in het onderwijs worden ingezet;
opgezet en in uitvoering gebracht programma ‘Techclub’,
waarmee kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
spelenderwijs in aanraking komen met onderwerpen
rondom digitale geletterdheid;
medewerkers hebben hun kennis uitgebreid;
ontwikkeld en gebruikt promotiemateriaal
(nieuwsbrieven);
samenwerking met primair en voortgezet onderwijs.

het talentenatelier is ingebed in de programmering en
wordt constant vernieuwd;
goed opgeleid personeel die voor actualiteit en
vernieuwing kan zorgen, het publieksteam is opgeleid en
kent de achtergronden van o.a. meervoudige intelligentie,
Design Thinking en Regio Emillia;
basis gelegd voor om samenwerking tussen kinderen en
medewerkers op basis van gelijkwaardigheid vorm te
geven.

Dit project is een doorstart van het project ‘’Buurten in
de Achterhoek’ (zie projectnr. 4). Via dit project wilde vier
Achterhoekse bibliotheken bereiken dat de bewoners
van de kleine kernen in de Achterhoek voldoende digitale
vaardigheden ontwikkelen om zo lang mogelijk in hun
eigen woonomgeving te kunnen functioneren. Hiertoe is het
volgende bereikt/gerealiseerd:
•

•
•
•
•

In het Talenatelier kan een kind een activiteit kiezen rond één
van de acht intelligenties van Gardner (taalknap, beeldknap,
rekenknap, beweegknap, zelfknap, samenknap, natuurknap
en muziekknap). Creatief denken en probleemoplossend
vermogen zijn belangrijke onderdelen van de activiteiten. In
het vorige project (zie projectnr. 10) zijn nieuwe programma’s
ontwikkeld en uitgevoerd. Dit project richtte zich op
verdere ontwikkeling en met name de inbedding van het
talentenatelier. Het volgende is bereikt:
•

Achterhoekse
bibliotheken:
Achterhoekse
Poort,
Graafschap,
Montferland, OostAchterhoek,

Klooilab
Hybride 5.0

Rozet

In aansluiting op het project ‘ Klooilab!’ (projectnr. 11), wilde Rozet
via dit project het concept ‘Klooilab’ doorontwikkelen en verder
inbedden. Het volgende is bereikt:
•
•
•
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verrichte nulmetingen, die waardevolle informatie hebben
opgeleverd voor o.a. opzet van programma’s;
nieuwe/versterkte samenwerkingsverbanden met lokale
en regionale partners (o.. zorg en welzijn);
nieuwe/versterkte contacten met professionals en
sleutelfiguren, die op hun beurt contacten hebben met de
doelgroep;
bereikte doelgroep, in 13 kernen via laagdrempelige
startbijeenkomsten, waarmee in veel gevallen
vervolgprogramma’s/-afspraken zijn gemaakt;
gezamenlijke programmering en aanpak op thema,
inhoud en vorm;
positionering van de bibliotheken en breed draagvlak in de
Achterhoek voor de bibliotheek als partner in het oplossen
van het vraagstuk om burgers digitaal vaardig te maken;
er is een sterke basis gelegd voor uitbreiding en de
doorontwikkeling van de dienstverlening op dit vlak.

•
•
•

nieuwe en doorontwikkelde programma’s;
o.b.v. van formats voor digitale maak-/techniek-/
kunstprojecten, ontwikkeld product ‘De geluidsmachine’
en 2 cocreatieprogramma’s;
bereik van de doelgroepen (kinderen, jongeren en
volwassen) met verschillende (co-creatie)programma’s via
het platform ‘Makerscosmos’, ‘livestreams’, worshops.
een uitgebreid contactenbestand;
animo bij de doelgroepen en een basis voor
vervolgaanbod;
nieuwe/versterkte samenwerking met veel verschillende
partners (met name ook maakonderwijs).

In zijn algemeenheid:
•
hebben Arnhemse kinderen kennis kunnen maken met
‘het leren door te maken in de vrije tijd’;
•
is techniek, technologie en kunst toegankelijk gemaakt
voor jong en oud;
•
zijn 21ste eeuwse vaardigheden gestimuleerd/ontwikkeld;
•
is er ‘een brug geslagen’’ tussen kunst en technologie;
•
is het maakonderwijs laagdrempelig en toegankelijk
gemaakt door ontwikkelde uitdagingen breed online ter
beschikking te stellen.
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