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Welkom en korte introductie 

Yvonne en Kim heten iedereen welkom en stellen zich voor. De deelnemers maken kennis 

met elkaar door overzichtelijk te maken wie er in zaal zitten: waar komen we vandaan en 

wat is onze rol met betrekking tot Digisterker? Er is een mooie mix aanwezig van 

bibliotheekmedewerkers, docenten en coördinatoren. 

Voordat we ingaan op de vernieuwing van Digisterker, vragen we iedereen om vragen en 

tips op te schrijven m.b.t. het Digisterker programma. Het verzoek is om aan de hand van 

de thema’s op de flappen op de wanden de geeltjes met vragen, tips en opmerkingen te 

plakken, deze flappen zijn in het tweede gedeelte de input voor de uitwisseling.  

 

Deel 1: presentatie en uitleg nieuw Digisterker-materiaal (zie ook de 

PowerPoint) 

 

Digisterker is heel blij dat zoveel bibliotheken en docenten zich inzetten m.b.t. het 

Digisterkerprogramma om burgers digitaal vaardig te maken. Gemiddelde 

tevredenheidscijfer is een 8,3, compliment aan alle uitvoerders.  

Deze bijeenkomst komt niet in plaats van de Digisterkerdag.  

Dus “Save the date: Digisterkerdag donderdag 11 oktober 2018!”  

 

Wat is nieuw? 

1. De vormgeving van het Digisterker-cursusmateriaal is in een nieuw jasje gestoken en 

heeft een nieuwe inhoudsopgave. Het boek en de presentaties zijn moderner en 

frisser. Dit werkboek is vanaf nu voor alle bibliotheken beschikbaar, oude boeken 

wordt aangeraden niet meer te gebruiken. NB. Omdat we de gemeentelijke module, 

slechts 1 keer per jaar vernieuwen, kan het zijn dat dit onderdeel in het werkboek nog 

in de oude stijl is opgemaakt. Dit wordt in de loop van dit jaar dan gedaan bij de 

periodieke update van de gemeentelijke module. Compliment van Bibliotheek Wijchen, 

zij hebben er al mee gewerkt en vonden het prettig.  



2. Via de website www.landelijkehuisstijl.nl van de Koninklijke Bibliotheek kan er 

aanvullend promotiemateriaal besteld worden.  

3. Het cursusmateriaal (werkboek) is hertaald naar eenvoudig(er) Nederlands, op B1 

niveau. Dit geldt ook voor de intake en evaluatieformulieren en de tekst op de 

presentatie sheets. Let op: context is niet gewijzigd. De digitale overheid kan nog 

steeds lastig zijn voor mensen om te overzien maar hiermee willen we wel de drempel 

verlagen voor cursisten. B1 is vmbo/mbo 2 niveau. Taal, die makkeli jk te lezen is voor 

(bijna) alle Nederlanders. De overheid hanteert veelal C1 en C2 niveau. Een voorbeeld 

van een hertaald woord is b.v.” enquête naar vragenlijst. “ 

4. Vanaf 1 mei is het mogelijk voor docenten en coördinatoren om het werkboek zelf 

modulair samen te stellen. De inhoud van module 4 en 5 kan dan (tot op zekere 

hoogte) zelf bepaald worden. Dit doe je door via de website 

www.digisterker.nl/modulair-samenstellen ,  de boeken zelf samen te stellen. Je kunt 

kiezen voor de standaard maar ook voor een eigen versie of voor losse hoofdstukken 

om later toe te voegen.  

Om te variëren worden momenteel nieuwe modules ontwikkeld o.a. Mijn Inburgering, maar 

we gaan ook starten met het maken van lesmateriaal van websites van de semioverheid 

zoals Mijn ov-chipkaart en Mijn Zorgverzekering. Dit wordt in de loop van het jaar 

opgeleverd. 

De website wordt de voorkeursroute om een werkboek te bestellen omdat je dan altijd 

zeker weet dat je de recentste versie hebt. Als je via de website het boek zelf samenstelt 

(krijgt men direct ook de PowerPointpresentaties erbij die horen bij dat specifieke 

werkboek. Deze dia’s zijn dus al gesorteerd op de volgorde en inhoud van het werkboek. 

De docent krijgt dan de presentaties, op volgorde, per hoofdstuk en moet zelf nog wel een 

dagindeling maken, bijvoorbeeld op basis van het voorbeeld in Pydio of in de 

docentenhandleiding. Er staat ook een kant en klare presentatie in Pydio in de 

geadviseerde dagindeling.  

De volgorde in de sheets wordt de komende tijd aangepast. We gaan een onderscheid 

maken in hoofdsheets en optionele sheets. In plaats van sheets erui t halen, kun je dan 

toevoegen. Dat voelt als minder werk. Hier zijn we nog mee bezig. Dit is eind juni 

afgerond. 

Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Toekomstige ontwikkelingen 

Het is een gedachte van Digisterker om toekomstig materiaal (niet zijnde de e-overheid) 

op termijn thematisch samen te voegen in zogenaamde verdiepingsprogramma’s. 

Hierdoor kun je na de basiscursus leren werken met de e-overheid, inzoomen op een 

sociale leefdomeinen of specifiek thema waarmee je nieuwe cursisten kunt werven, meer 

kunt laten oefenen, opnieuw kunt uitnodigen of waardoor je je netwerk kunt verstevigen 

door bijvoorbeeld lokale samenwerkingspartners of maatschappelijke dienstverleners aan 

de bibliotheek te verbinden. Een paar voorbeelden van dergelijke verdiepende workshops 

of modules: Belasting en geldzaken, Contact met de overheid, Inburgering, Reizen en 

vervoer, Wonen en omgeving, Zorg en gezondheid. Aanwezigen wordt gevraagd of zij dat 

een goede ontwikkeling zouden vinden met betrekking tot het Digisterker -programma. We 

praten daar even over door. 

 

 

http://www.landelijkehuisstijl.nl/
http://www.digisterker.nl/modulair-samenstellen


• Tip: toevoegen mijn pensioenoverzicht.  

• Vraag: Lokale websites toevoegen? Kan in samenwerking en overleg met 

Digisterker gekoppeld worden aan de gemeente-module.  

• Vraag: onderwerp veiligheid toevoegen als extra thema en minder prominent in 

eerste hoofdstuk. 

• Vraag: ook graag in de oefenomgeving opnemen DigiD machtigen, DigiD-app etc. 

• Vraag naar aanleiding van het zelf samenstellen van cursusmateriaal Kan er een 

(onder)titel aan het cursusboek gekoppeld worden? Dit kun je zelf doen als je het 

boek bewaard. Er staat ook een versie nummer op de kaft. Het idee van een titel 

op de kaft wordt onderzocht op haalbaarheid. 

 

Deel 2: Samen delen! Ervaringen, tips en kennis uitwisselen 

In het tweede deel zijn we samen actief aan de slag gegaan. Aan de hand van de flappen 

en de geeltjes is er in 4 thematafels met elkaar kennis en ervaring uitgewisseld.   

Hieronder een weergave van de rijke opbrengst van de 4 thema’s:  

 

Coördinatie & Organisatie 

• De financiering van de cursussen verschilt per bibliotheek. Veel genoemd worden 

de WEB gelden en de subsidie belastingdienstverlening. De coördinatie zit vaak 

wel in de begroting maar de formatieruimte voor medewerkers in het kader van 

basisvaardigheden verschilt zeer.  

• Veiligheid internet op externe locatie is een item. Naast het gebruik van een 

netwerk dat met een wachtwoord beveiligd is, kun je ook met een MIFI-router een 

eigen draadloos netwerk opzetten.  

• Een groot deel van het succes van de cursus hangt af van de intake. Probeer van 

tevoren contact te hebben, liefst bellen. Stel gerichte vragen om te bepalen wat de 

leerwens is, welke tijdsinvestering mensen willen doen en wat men al kan. Meestal 

overschatten cursisten hun capaciteiten.  

•  



• Meedoen is een eigen keuze van de cursist en daarom hoef je in principe geen 

rekening te houden met b.v. de Ramadan, alhoewel de vroege ochtend of avond 

dan geen gelukkige keuze is. 

• De ideale groepsgrootte is tussen de 5 en de 10 personen.  

• Weten FrontOffice-medewerkers voldoende van het aanbod en van de inhoud van 

de cursus? Presentaties geven aan eigen personeel en nog beter, meedoen!  

• Wie denkt er aan het bijhouden van de actuele gegevens in G!ds? 

• Een goede docent is heel belangrijk. Deze moet met de doelgroep om kunnen 

gaan, goed kunnen luisteren, geduld hebben, realistische verwachtingen hebben, 

sociaalvaardig zijn en… humor hebben!!!. Mensen gericht vragen werkt ook goed. 

• Het is prettig om “setjes van 

docenten” te maken per vestiging. 

Dat zorgt voor herkenbaarheid  en 

“eigen, vertrouwde gezichten”. 

PR/Werving/toeleiding 

• Om het aanbod aan te bieden kun je 

samenwerken met maatschappelijke 

dienstverleners uit je netwerk, zoals 

ouderenbonden/vrouwenbonden, 

vluchtelingenwerk, schuldhulpmaatje, 

woningbouwvereniging, gemeenten diverse afdelingen (werk&inkomen, participatie, 

WMO, sociaal gebiedsteams, publieke dienstverlening, webteam.) Denk ook aan 

klantmanagers bij UWV-werkbedrijf. Seniorenplatforms zoals KBO of FNV. 

• Zoek alternatieve communicatiemogelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat 

cliënten van een gemeente die een uitkering hebben, een brief krijgen met gratis 

cursusaanbod, onder andere ook Digisterker. De jongerenflyer “je wordt 18 jaar” in 

gemeente Renkum verwijst ook naar de cursus in de bibliotheek. 

• Nijmegen heeft een samenwerking met het UWV voor Digisterker. Aanleiding was 

de werkmap. Een medewerker van het UWV neemt die module van de cursus voor 

zijn/haar rekening. 

• Werven van vrijwilligers kan het beste via de lokale bladen en media, 

Vrijwilligerscentrale, gemeenten (werk en inkomen, participatie)  en 

samenwerkingspartners. 

• Werven van cursisten is kansrijk via gemeente, lokale media zoals krant, radio en 

lokale tv. Denk ook aan bedrijven' sportclubs, info markt van welszijnspartners, 

klantmanagers, cliënten uitkeringsgerechtigden, ROC, seniorplatform, oud 

cursisten, intranetgemeente, huisartsenpraktijken en apothekers met een 

wijkfunctie. Maar ook de collega’s in de frontoffice zijn belangrijke ambassadeurs !!! 

De kracht van de herhaling is wel nodig. 

• Werving en toeleiding is de taak van de professional, geen taak van de vrijwilliger, 

voor netwerken onderhouden moet tijd gemaakt worden binnen de organisatie.  



• NB: als tip: denk eens aan cursisten betrekken bij de werving van cursisten.  

• NB2: nog een tip: gebruik ook online open platforms als: Wat is er te doen in…?, 

We helpen en de lokale Facebookpagina’s… 

Materiaal Digisterker  

• Cursisten kunnen vaak niet zonder meer doorstromen van klik&tik naar Digisterker. 

(ligt er ook aan hoe langs ze in Klik&Tik hebben kunnen oefenen) Zij moeten eerst 

meer thuisraken (meer kilometers maken) op internet. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: de oefenmodules in Oefenen.nl, gericht 

huiswerk geven (100 dingen oefenen) of leuke internetoefeningen. Denk ook aan 

DigiDoe: https://digidoe.rijnbrink.nl/over-digidoe  

• Bijna iedereen past de lessen aan op basis van vragen cursisten. Sommige 

docenten ontwikkelen zelf extra materiaal. Zo heeft voorbeeld Nijmegen een 

module veilig internet toegevoegd. 

• Wens: DigiD machtigen in de oefenomgeving. 

• Ook andere “zakelijke” dienstverlening die digitaal geregeld moet worden, zou in 

Digisterker opgenomen kunnen worden, zoals mijn ziektefonds, mijn OVchip/Mijn 

NS, en de ANWB? 

• De tweetraps verificatie standaard voorlopig optioneel als oefening. Dit vraagt 

namelijk ook beheersing van een mobiele telefoon. Het idee hierachter is dat eerst 

de basis aangeleerd moet worden, maar je kunt er natuurlijk wel op wijzen. 

• Leuke video’s zouden de les kunnen onderbreken, wat “luchtiger” kunnen maken. 

Tips hiervoor zijn: www.Steffie.nl, websites van banken, website van Seniorweb en 

YouTube. Wil de lokale bank niet meewerken bijv. aan uitleg?  

• De DigiD app wordt binnenkort als oefening in het boek opgenomen in combinatie 

met Steffie. Digisterker heeft dit al uitgezet.  

• Werk met maatschappelijke partners samen op 

voor hun relevante onderwerpen. Bijv. gemeente 

module of de Mijn omgevingen. 

• De website Regelhulp.nl werd niet altijd als 

waardevol ervaren. De site is recent veranderd. 

Je kunt met de modulaire aanpak nu zelf 

beslissen of je dit al dan niet aanbiedt. 

• NB: tip: als vervolg op Digisterker kun je 

verdieping aanbieden in bijvoorbeeld een 

zomerschool en/of een winterschool (4 lessen 

Digitale-Doe-Dingen)  

• NB2:Suggestie: kunnen de opdrachten in moeilijkheidsgraad oplopen per 

hoofdstuk? Van makkelijk naar moeilijker? 

 

https://digidoe.rijnbrink.nl/over-digidoe
http://www.steffie.nl/


Cursisten 

• Dilemma bij de opstart is: hoe houd je mensen die al een DigiD hebben in de 1e les 

bezig. Het advies is hen gewoon mee laten doen met oefenen. Meestal hebben ze 

hun DigID niet zelf aangemaakt. Anders kunnen ze hun gegevens controleren en 

evt. wachtwoord controleren. NB:  de oefening is er ook voor om te controleren of 

men echt de basis wel beheerst. Veel bibliotheken hebben een variatie daarop 

ontwikkeld. Een andere oplossing is de cursisten van tevoren (voor een intake) te 

ontvangen en eventueel samen een DigiD aan te maken.  

• Om meer cursisten te werven, kun je erover denken de cursus op verschillende 

momenten aan te bieden (avond, dag, zomer).  

• Het dilemma van de 

lastige/langzame cursisten… Hier 

komt wederom het belang van 

goede intake. Sommige 

bibliotheken van tevoren een 

kennismakingsochtend.  

• Als het echt niet gaat met een 

cursist is het advies: afscheid 

nemen.  

• Cursisten die teveel aandacht vragen, kun je aanbieden om één op één les te 

krijgen (SeniorWeb, digimaatje). 

• Probeer altijd met 1 extra docent te werken voor de trage cursist. Is een cursist 

anti-internet? Probeer op zijn/haar interesse in te gaan om te laten zien  

hoe leuk en interessant internet kan zijn. 

• Het belang van de intake is al eerder genoemd. Liefst mondeling contact of via de 

telefoon. Informeer naar computer- en DigiD gebruik. Op welke apparaten werkt 

men? Heeft en gebruikt de cursist een email adres? Vraag zoveel mogelijk door en 

probeer ook een inschatting te maken van taalniveau, of werk samen met het 

Taalhuis.  

Afronding en evaluatie 

Na deze geanimeerde gesprekken met rijke opbrengst, ronden we gezamenlijk af. Dank 

aan allen voor zijn of haar bijdrage. Speciale dank aan Elske de Jong van CODA voor de 

locatie en de rondleiding na afloop. 

Men geeft aan het een waardevolle bijeenkomst te vinden. Ook zinvol voor docenten, dus 

deze mogen in grotere getalen aanwezig zijn. 

Verslag en PowerPoint worden gedeeld. Kim reikt de nieuwe docentenhandleiding uit. Tip 

van Kim: haal altijd de meest recente versie uit Pydio.  

Yvonne Sinkeldam Rijnbrink, yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl 

Kim Keijsers, Digisterker, kim.keijsers@digisterker.nl 
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