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“Ik wil graag zelfstandig blijven, mee
blijven doen in de maatschappij en met
de tijd mee gaan. Omdat alles
tegenwoordig (meer) digitaal wordt, moet
ik dit ook leren. En vooral ook blijven
doen en oefenen om het niet te verleren.”
Cursist Klik & Tik (72)

De bibliotheek is niet meer een plek waar je
alleen boeken kunt lenen. De bibliotheek draagt
op breder vlak bij aan "de persoonlijke
ontwikkeling en verbetering van de
maatschappelijke kansen van het algemene
publiek"(functies van bibliotheken, WSOB), zoals
ontwikkeling en educatie.
Bibliotheken en de drie overheidslagen hebben in
het Bibliotheekconvenant (2020 ) afspraken
gemaakt om de komende jaren binnen drie
maatschappelijke opgaves extra focus en concrete
invulling geven in het verlengde van de
bibliotheekwet.
Éen van de drie opgaves is de participatie van de
burger in de informatiesamenleving, hier vallen
digitale inclusie en digitaal burgerschap onder.

De stok achter de deur om te oefenen en de
ondersteuning van een fysieke begeleider zijn weg.
Deelnemers geven aan het moeilijk te vinden om
door te gaan met oefenen en om te leren om te
gaan met hun eigen digitale apparaat in de échte
digitale wereld. Ze lopen tegen een tekort aan
zelfvertrouwen met het digitale apparaat, een
onveilig gevoel en voelen geen noodzaak om digitale
activiteiten op apparaten te doen.

Stadkamer, de bibliotheek in Zwolle, is in 2020
(pas) met het aanbieden van de Klik & Tik
cursussen begonnen. ‘Pas’ omdat zij niet wist
dat er vraag naar was. Bij het aanbieden van de
cursus bleek er een grote vraag naar de cursus
te zijn.
Na de Klik & Tik cursus kunnen deelnemers de
cursus zelf thuis verder vervolgen of de cursus
Digisterker bij Stadkamer volgen. De stap naar
de Digisterker cursus blijkt vaak te groot en de
cursus blijkt ook niet altijd aan te sluiten bij de
leerbehoefte. Toch willen cursisten na het
afronden van de Klik & Tik cursus graag
doorleren -en oefenen.

De bibliotheek faciliteert voor de deelnemers
van Klik & Tik een vervolg. Waar de Klik & Tik
cursus vooral een consumeer functie heeft
(cursisten volgen het online cursusprogramma)
vraagt het vervolg (SamenDigitaal) een
actiegerichte houding van de mensen. Er
worden ervaringen gedeeld en de groep beslist
zélf wat ze willen doen en leren.
De bibliotheek faciliteert daarbij als vast
onderdeel van SamenDigitaal een begeleider
die in de groep groepsvorming, binding en
sámen leren stimuleert, hij/zij kan het leren
sturen maar doceert niet.
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“Samen doen is leuker, je deelt ervaringen
en leert van elkaar.” Cursist Klik & Tik (70)

SamenDigitaal is een groep van minimaal 6 en maximaal 12 personen die gevormd wordt vanuit de Klik &
Tik cursusgroep. De groep komt tweewekelijks bijeen in de bibliotheek om ervaringen rondom hun
activiteiten op digitale apparaten* te delen en samen te oefenen, leren en werken met digitale activiteiten
op apparaten. De bibliotheek biedt een ondersteunende begeleider die een onderdeel vormt van de groep.
De bijeenkomsten worden gevuld met thema’s, onderwerpen en activiteiten die de deelnemers zelf
inbrengen, ook de werkvorm wordt in overleg met de deelnemers beslist. Voor deelnemers geeft
SamenDigitaal zowel een mogelijkheid (nieuwe dingen) te leren of stok achter de deur om thuis te oefenen
als gezelligheid en binding met gelijkgestemden.
Essentieel is dat de deelnemers zélf en sámen actief zijn. Leren door zelf doen of samen doen, eventueel
met lichte sturing van de begeleider. Het is geen cursus en er wordt niet nagedaan wat de begeleider
voordoet. Bij uitleg worden de acties sámen uitgevoerd (eventueel op beamer of groot scherm).
*digitale activiteiten op apparaten omvat activiteiten op de computer, tablet, smartphone.

De deelnemers van SamenDigitaal
zijn senioren die meer willen leren,
weten en doen op een digitaal
apparaat. Deelnemers hebben de
basis-handelingen deels onder de
knie en bezitten daarmee op het
einde van het instroomniveau en
begin van basisniveau 1 van Klik & Tik
(zie rol en verwachtingen deelnemer).
Deelnemers hebben hun eigen
digitale apparaat thuis en nemen die
bij voorkeur mee naar SamenDigitaal.
Deelnemers sluiten aan ná het
volgen van de Klik & Tik cursus. Er is
ook een mogelijkheid om deelnemers
door te verwijzen naar SamenDigitaal
vanuit een ander aanbod van de
bibliotheek.

Senioren stimuleren elkaar, informeel en
gezamenlijk, zich te (blijven) ontwikkelen in
digitale vaardigheden.
Senioren stimuleren elkaar, informeel en gezamenlijk, om
zich te (blijven) ontwikkelen in digitale vaardigheden.
Vanuit de bibliotheek heeft SamenDigitaal het doel om de
deelnemers te ondersteunen in het leren, oefenen en
bijhouden van hun digitale vaardigheden zodat zij zich
zelfstandig kunnen bewegen in de digitale maatschappij.
Eventueel met (online en/of offline) ondersteuning die ze
zelfstandig kunnen opzoeken.
Dit kan voor deelnemers verschillende betekenissen
hebben: deelnemers kunnen hierdoor zelfstandig
(onafhankelijk) mee blijven doen in de (steeds meer digitaal
wordende) maatschappij, voelen zich zelf hierdoor
vertrouwder, vrijer en veiliger in omgang met het digitale
apparaat, bijblijven in de maatschappij en minder bang
worden voor en met digitale apparaten.

De tweewekelijkse bijeenkomsten van SamenDigitaal werken volgens vaste structuur: start, ronde,
vaststel-deel, doe-deel en afsluiting. De inhoud hiervan wordt door de eigen inbreng van de deelnemers
van de groep ingevuld .
Locatie en tijd wordt vanaf de eerste bijeenkomst gefaciliteerd door de bibliotheek. In overleg met
bibliotheek en deelnemers en de bibliotheek is de locatie, tijd en frequentie aan te passen.
De thema’s, onderwerpen en activiteiten die behandeld worden, worden door de groep gekozen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal verschillende onderwerpen wordt er gekozen voor
een werkvorm. Mogelijkheden zijn plenair, in kleinere groepen of andere werkvorm.
SamenDigitaal wordt seizoensgebonden (10 maanden*) tweewekelijks met een duur van 2 uren
gefaciliteerd door de bibliotheek en wordt in overleg met de groep en begeleider verlengd.
*m.u.v. de vakantieperiode (juli en augustus), flexibel aanpasbaar in overleg met groep en begeleider

Vaste voorwaarden:
Bijeenkomsten zijn tweewekelijks – in overleg met de groep kan dit gewijzigd worden
Bijeenkomsten volgen een vaste structuur (inloop, ronde, vaststel-deel, doe-deel en afsluiting)
Deelnemers van SamenDigitaal leren samen en zélf, eventueel met sturing van de begeleider.
In de groep heerst een veilige en vertrouwde sfeer en persoonlijke zaken blijven binnen
SamenDigitaal
In de groep is er respect voor elkaar en elkaars niveau/kennis op digitaal gebied

Inbreng van deelnemers:
De bijeenkomsten zijn flexibel in te richten, aangepast op persoonlijke thema’s, onderwerpen
en activiteiten.
Contact en communicatie binnen de groep wordt in overleg bepaald.

Welke stappen zet je als bibliotheek om SamenDigitaal te starten?
Wat doet een begeleider en wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Overzicht werkwijze SamenDigitaal voor de bibliotheek en begeleiders
Tijd
Start Klik & Tik (10 weken)

Bibliotheek Begeleiders werven

(oa uit vrijwilligers Klik&Tik cursus)

Faciliteren (voorbereiding voor) praktische zaken: locatie, datum
en tijdstip van SamenDigitaal, apparatuur voor deelnemers

Begeleiders

Start SamenDigitaalgroep

Training begeleiders

Volgen de training + ontvangen handboek ter ondersteuning aan het
begeleiden van SamenDigitaal groep(en) met daarin o.a. omschrijving
van SamenDigitaal, de werkwijze, rollen en bijeenkomsten, handvaten
voor groepsdynamiek, binding en -vorming

Informeren en 'werven'
Klik & Tik deelnemers
om door te gaan bij
SamenDigitaal

Faciliteren praktische zaken
Faciliteren vast aanspreekpunt
Voorziet goede start (o.a. groepswerkwijze,
kennismaking)
Stimuleren en ondersteunen
groepsvorming, binding en -samen leren

Voorbereiden training voor begeleiders
1.1 – Uitnodigen begeleiders
Benaderen van huidige begeleiders van Klik & Tik om ook het vervolg, de SamenDigitaal
groep, te begeleiden. Uitnodigen voor de trainingsmiddag.
1.2 – Ontwerpen training
Ontwerp een training voor de begeleiders met de expertise die je binnen de bibliotheek hebt.
Wat is SamenDigitaal
Hoe begeleid je de groep – hoe houd je de groep bij elkaar en gestimuleerd
Hoe geef je grenzen aan in
Situaties oefenen
Praktisch: Communicatie
Weten hoe het reilt en zeilt in de bibliotheek + het aanbod in de bibliotheek

Trainingsmiddag voor begeleiders
Geef de training aan de begeleiders

Praktische voorbereiding
(dit moet voorbereid zijn zodat informatie aan deelnemers tijdens de Klik & Tik cursus accuraat is)
Datum, tijd, locatie, wie gaat welke groep begeleiden
Regelen van communicatie en documentatie plek
Inventariseren van inschrijvingen van deelnemers SamenDigitaal
Daarmee ook inventariseren het aantal apparaten dat nodig is vanuit bibliotheek

Faciliteren bijeenkomsten
Apparaten, koffie & thee + datum, tijd, locatie en groepsbegeleider
Vast aanspreekpunt binnen de bibliotheek voor begeleiders

Volgen training – keuze maken om wel/niet te begeleiden
Maak hierbij de keuze of je wel of niet de groep wil begeleiden of alleen promoot
tijdens de Klik & Tik cursus

Begeleiding Klik&Tik
Spring in op de behoefte van de deelnemers en pas daarop het stimuleren van groepsvorming aan
(tijdens K&T bijvoorbeeld whatsappgroep) en groepsvorming ná de K&T (‘samen oefenen’ met een
aanwezige begeleider)
Promoot de SamenDigitaal met andere begeleiders van de SamenDigitaal in de derde of vierde les
Zorg ervoor dat alle begeleiders alle groepen minimaal één keer gezien hebben
Schrijf op welke thema’s en leerbehoefte opvalt om alvast voor te bereiden voor SamenDigitaal
Tijdens bijeenkomsten + laatste bijeenkomst inventariseren wie verder wil met SamenDigitaal

Begeleiden SamenDigitaal
Voer het script uit van bijeenkomst kennismaking en verdere bijeenkomsten.

Klik & Tik cursus volgen
Tijdens de cursus consumeren de deelnemers, ze volgen de online cursus Klik & Tik (eventueel
werken ze in het werkboek) en krijgen hierbij hulp van de begeleiding en aansturing van de
docenten en vrijwilligers die aanwezig zijn.
Tijdens de Klik & Tik cursus wordt hen aangeboden om bij de bibliotheek als groep verder te
gaan, hiervoor kunnen ze zich aanmelden. Ze krijgen een informatieflyer met inschrijfformulier.

Kennismakingsbijeenkomst SamenDigitaal
Deelnemers volgen de kennismakingsbijeenkomst. Ze krijgen informatie over hoe SamenDigitaal
werkt en maken afspraken over hoe de groep samen gaat werken en hoe de flexibele inhoud van
de cursus samen vormgegeven gaat worden. Aan het einde van de bijeenkomst kunnen ze er
voor kiezen om wel of niet door te gaan.

Deelnemer SamenDigitaal
Tijdens bijeenkomst 2 ontvangen deelnemers ‘Mijn SamenDigitaalmap’ om hierin bij te houden wat
ze doen en wat ze willen leren op digitale apparaten (logboek). Ook kunnen ze hierin hun eigen
stappen voor acties op digitale apparaten opschrijven, in hun eigen woorden.
Vanaf bijeenkomst 2 werken tussen de bijeenkomsten door aan opdrachten en oefenen ze op
digitale apparaten, houden ze bij wat ze willen leren of delen in de bijeenkomsten van SamenDigitaal.

..faciliteert de praktische kant van SamenDigitaal
= locatie en ruimte, apparatuur (laptop en tablet), internetverbinding, koffie en thee
..traint en ondersteunt de begeleider (training en tools in handboek)
..biedt een vast aanspreekpunt voor SamenDigitaal en begeleider
..verwijst, indien nodig, door naar een intern of extern persoon met expertise
..faciliteert indien gewenst en/of mogelijk samenwerking tussen SamenDigitaal
en ander aanbod (bijv.: digitaal spreekuur of spreekuur SeniorWeb)
..promoot of verwijst mensen door naar SamenDigitaal, indien gewenst en
wanneer de mogelijkheid past, via frontdesk of ander aanbod (bijvoorbeeld: digitaal spreekuur)

De deelnemers van SamenDigitaal zijn senioren die meer willen leren, weten en doen op een digitaal
apparaat Deelnemers hebben de basis-handelingen deels onder de knie en bezitten daarmee op het
einde van het instroomniveau en begin van basisniveau 1 van Klik & Tik.
De basis-handelingen bestaan onder andere uit het aan- en uitzetten van de computer, typen, klikken en
slepen; een eenvoudige applicatie gebruiken (voorbeeld: website openen en gebruiken), informatie
zoeken en verwerken (voorbeeld van verwerken: formulier invullen); digitaal communiceren (voorbeeld:
e-mail ontvangen en sturen); veilig en gezond op de computer werken (Bron: handleiding Klik & Tik v7)
Deelnemers kunnen ook deelnemen als ze geen bibliotheeklid zijn.

Er wordt van de deelnemer verwacht dat..
..ze een eigen digitaal apparaat hebben en indien mogelijk mee nemen naar de bijeenkomsten
..komen halen én brengen in de groep (brengen betekent in deze zin van het woord zowel hun eigen
ervaring –en kennisdeling, brengen van onderwerpen die ze willen leren maar ook het sociale
aspect in de groep) ‘
..willen samen doen en delen
..ze thuis oefenen (met afgesproken opdracht) en werken op hun digitale apparaat

Om de groep te ondersteunen, zowel groepsdynamisch als op gebied van digitale vaardigheden,
faciliteert de bibliotheek een begeleider. De begeleider(s) is onderdeel van de groep, hij/zij staat niet
boven maar gelijk aan de deelnemers van de groep.
Omdat een basisvoorwaarde van de SamenDigitaal is dat de deelnemers van de groep samen en zélf
leren, is de digitale kennis van de begeleider minder belangrijk dan de sturing van groepsvorming van
de groep.
De begeleider is, afhankelijk van de keuze van de bibliotheek, een medewerker of vrijwilliger van de
bibliotheek. Bij voorkeur geeft deze begeleider wél de Klik & Tik cursus.

De begeleider ..
..is sociaal en vindt het leuk om, als onderdeel van de groep, de groep te ondersteunen en sturen in het
leren van digitale vaardigheden
..stimuleert groepsvorming, binding en samenwerken
..stimuleert dat de deelnemers zelf en/of samen uitvinden
..stimuleert dat individuele vragen plenair besproken worden
..doet niet vóór maar werkt sámen met deelnemers (begeleider doceert niet)
..laat de deelnemers zélf ontdekken (bijvoorbeeld door vragen te stellen of hints te geven om de juiste
kant op te sturen. Met uitzondering van uitleg van kleine acties)
..luistert goed naar de deelnemers en hun behoeftes, stelt vragen en vult zo weinig mogelijk zelf in
..stimuleert een veilige en vertrouwde omgeving
..hanteert de richtlijnen voor privacy volgens de AVG

Handvaten voor groepsdynamiek, binding en- vorming
Coördinator SamenDigitaal vraagt de community librarians om dit onderdeel uit te werken. Hierbij is er
een cross-over met de uitleg over community building in de handleiding van Platform
Studiekringen50plus. Methodieken voor kennismaking zijn te vinden op pagina’s 3+4. Suggestie voor
groepsvorming is te vinden op pagina 8 + 9 en is deels ondersteund door de theorie van Tuckman.

Leidraad van acties, inhoud en vormgeving binnen de voorbereiding, bijeenkomsten
en evaluatie van SamenDigitaal

In de voorbereiding liggen taken voor medewerkers van de bibliotheek, deze starten bij het kiezen van
de coördinator van SamenDigitaal. De coördinator is bij voorkeur een medewerker die digitale diensten
in zijn/haar takenpakket heeft. De coördinator heeft de meeste taken in de voorbereiding of zorgt dat
deze door de juiste collega’s uitgevoerd worden.
De coördinator
Is of zorgt voor een vast aanspreekpunt voor SamenDigitaal voor zowel de begeleiders van
SamenDigitaal als de medewerkers van de bibliotheek.
Faciliteert een vaste documentatieplek
Faciliteert goede communicatie tussen aanspreekpunt, begeleiders en deelnemers
Inventariseert welke medewerkers of vrijwilligers (bij voorkeur van Klik & Tik) de SamenDigitaal
groepen willen en kunnen begeleiden.
Zorgt dat intern collega’s de training voor begeleiders SamenDigitaal kunnen ontwerpen en geven.
Suggestie: community librarians
Regelt intern: locatie, tijd, digitale apparatuur, koffie/thee en SamenDigitaal handboek
Zorgt ervoor dat SamenDigitaal intern wordt gecommuniceerd aan collega’s bij de frontdesk,
collega’s van Klik & Tik en ander aanbod betreft digitale vaardigheden zoals digitaal spreekuur.

Werving:

SamenDigitaal is een vervolg voor de deelnemers van de Klik & Tik cursus. De werving vindt daarom
logischerwijs plaats bij de Klik & Tik cursus en wordt gedaan door de begeleiders van de cursus.
Begeleiders promoten SamenDigitaal in de derde of vierde les. Daarnaast inventariseren ze in de
laatste les wie er verder wil met SamenDigitaal. Promotie gaat o.a. door de informatieflyer. Hierop
vinden ze ook de inschrijfstrook.

Tijdens de eerste bijeenkomst komt de groep weer bij elkaar ná de Klik & Tik cursus. Tijdens deze
bijeenkomst wordt er gefocust op kennismaking, bespreken en gezamenlijk vormgeven van de groep.
Ook al kent de groep elkaar al van de Klik & Tik cursus, kennismaking is toch een onderdeel van deze
bijeenkomst. Omdat deze cursus individueel gevolgd wordt, en er alleen gezamenlijk in een ruimte
gezeten wordt en in pauzes met elkaar gepraat wordt kunnen deelnemers elkaar niet of lichtelijk
kennen.
Een goede kennismaking tussen de deelnemers is de basis voor het vormen van een groep met
gezamenlijk doel en het waarborgen van de basisvoorwaarden.

Inhoud
Inloop + koffie
1 Wat gaan we vandaag doen
2 Wat is de groep (werkwijze, doel),
vaste basisvoorwaarden + verwachting van deelnemers
3 Kennismaking samen (eventueel spelletje online om kennis te maken)
Bij gebruikmaken van internet: wificode samen invullen (praktisch)
4 Afspraken maken binnen groep*
5 Afsluiting en afspraken voor de tweede bijeenkomst

*Suggesties voor afspraken:
Normen en waarden over omgang met elkaar en samenwerken tijdens de bijeenkomsten
Hoe stellen we onderwerpen vast
Hoe en wel/niet communiceren tussen de bijeenkomsten door
Verdeling taken (voorzitter, schrijven op flap-over, e.d.)
: begeleider neemt niet (altijd/alleen) de taken op zich, dat doet de groep samen
Eventueel: agenda van thema’s per bijeenkomst

Voorbereiding
Locatie, tijd en aanwezige begeleider
Materialen: stoelen, tafels, flapover, beamer of groot scherm en apparaten voor deelnemers
‘Mijn SamenDigitaalmap’ voor deelnemers

De bijeenkomsten hebben een vaste structuur met flexibele
invulling in inhoudsdeel 3, het doe-gedeelte

Inhoud met vaste structuur
Inloop + koffie
1 Rondje ervaring en onderwerp voor vandaag
Wat heeft iedereen gedaan, leuk/of toch niet zo leuk
(en waarom)/moeite mee/nog leren?
Iedereen brengt tijdens dit rondje in wat hij/zij wil doen of leren vandaag.
2 Vaststelronde. Vaststellen wat gaan we doen, samen tot overeenkomst komen.
Onderwerpen worden op flap-over bijgehouden
Eventueel onderwerp doorschuiven naar andere bijeenkomst bij
*te veel aan onderwerpen
*deskundige expertise nodig
3 Doe-deel:
flexibele inhoud. Wordt tijdens de vaststelronde ingevuld door de groep
4 Afsluiting en afspraken voor volgende bijeenkomst.
Opdracht meegeven gebaseerd op interesses.

Voorbereiding (en taken tijdens) bijeenkomst
door de bibliotheek
Praktische voorbereiding:
Klaarzetten tafels, stoelen, apparaten, beamer of groot scherm, flap-over,
Koffie en thee wordt vlak voor de start van de bijeenkomst klaar gezet.
locatie is open, begeleider is aanwezig,
Achtervang bibliotheek op het gebied van digitale vaardigheden is aanwezig.
door de begeleider
Voorbereiding
Begeleider checkt bij bibliotheek of alles klaar staat.
Begeleider heeft de training gevolgd en goed op de hoogte van inhoud handboek SamenDigitaal
Tijdens bijeenkomst
Begeleider is onderdeel van de groep, biedt ondersteuning en sturing indien mogelijk maar neemt als
uitgangspunt dat de deelnemers samen de bijeenkomst vormgeven
Neemt zijn eigen digitale apparaat mee, hij/zij neemt deel in de groep of voert eigen activiteiten op zijn
digitale apparaat uit. Hij/zij loopt niet rond, deelnemers kunnen wel ondersteuning vragen.
Begeleider doet korte verslaglegging in een logboek: wat is er besproken / gedaan en wat zijn afspraken
voor volgende bijeenkomst(en).
door deelnemers..
.. oefenen tussen de bijeenkomsten door op hun digitale apparaat.
.. voeren de afgesproken opdracht uit.
.. bereiden de bijeenkomst voor door na te denken over wat ze willen leren of doen.

Tijdens de derde bijeenkomst wordt er met de deelnemers geëvalueerd. De evaluatie betreft een
groepsgesprek. De groep bespreekt of het gaat zoals ze verwacht hadden en of er eventueel
aanpassingen gedaan moeten worden.
Hoe ervaren de deelnemers de bijeenkomsten?
Wat gaat er tijdens de bijeenkomsten goed en wat kan er verbeterd worden?
Hoe gaat het met de afspraken die ze als groep gemaakt hebben.
Hierbij eventueel ook: locatie, frequentie, duur bijeenkomst

Het vaste aanspreekpunt van de bibliotheek evalueert met de begeleiders van SamenDigitaal na de
eerste bijeenkomst en elk kwartaal. In een gesprek wordt besproken:
hoe het gaat;
of er aanpassingen gedaan moeten worden en;
of ze als begeleiders genoeg handvaten en begeleiding vanuit de bibliotheek ontvangen.

Hiermee toont de bibliotheek ook betrokkenheid bij de begeleider

Flyer met:
Korte beschrijving SamenDigitaal
Locatie + tijdstip
Kosten
Inschrijfdeel onderaan de flyer:
Naam + gegevens + neemt wel/niet eigen apparaat mee (en welk apparaat)

SamenDigitaal staat op het interne overzicht van aanbod betreft (digitale) basisvaardigheden met
omschrijving van de dienst.
Plaats bij de start ook een bericht op het interne nieuwsoverzicht.
Flyer aanwezig in eerste instantie voor Klik & Tik deelnemers en doorverwijzing door medewerker
digitaal aanbod.

Ter ondersteuning van uitvoering van SamenDigitaal

Voorbereiding
Coördinator / projectleider aanwijzen voor SamenDigitaal
Communicatiemogelijkheid tussen Klik & Tik coördinator en SamenDigitaal coördinator
Zorg voor goede afspraken onderling!
Ontwerpen training begeleiders SamenDigitaal
Interne expertise gebruiken (suggesties: community librarians, mediacoaches)
Ontwerp een training die in één middag gegeven kan worden (+/-4 uren)
Datum en
locatie voor training
Besluit begeleiders: medewerkers of vrijwilligers van de bibliotheek?
Uitnodigen begeleiders voor training
Training geven aan begeleiders
Zorg dat alle begeleiders het handboek ontvangen
Inclusief communicatie en ‘reilt en zeilt’ in de bibliotheek
Praktische voorbereiding voorbereiden
(dit moet vóór start Klik & Tik cursus uitgevoerd worden)
Datum en tijd van de SamenDigitaal bijeenkomst
Locatie van de SamenDigitaal bijeenkomst
Wie gaat welke groep begeleiden
Communicatie en documentatie plek voor begeleiders SamenDigitaal + coördinator
Inventariseren hoeveel apparaten er beschikbaar zijn voor SamenDigitaal
Flyer SamenDigitaal voor begeleiders Klik & Tik ‘
(marketing en communicatie met eigen huisstijl)
Communicatie intern *toevoegen aan werkwijze bibliotheek
Nieuwsbericht intern over SamenDigitaal
SamenDigitaal is bekend als onderdeel van aanbod
Frontdesk + medewerkers inlichten over SamenDigitaal en werkwijze
Werving en kennismaking deelnemers
Begeleiders Klik & Tik werven deelnemers d.m.v. flyer SamenDigitaal
Kennismaking/inventarisatiegesprekken met deelnemers SamenDigitaal
Deelnemers- en kennismakingslijst bijhouden
Inventariseren hoeveel apparaten er van de bibliotheek nodig zijn voor deelnemers
Bijeenkomsten
Faciliteren:
‘Mijn SamenDigitaalmap’
Mappen voor deelnemers
Printen inhoudspagina’s
Apparatuur inclusief beamer of groot scherm
Tafels, stoelen en flap-over (houd hierbij rekening met corona-regels)

Deelnemerslijst, suggestie (neem hiervoor een liggende a4):
Naam

Adres
+ postcode

Telefoonnummer

Emailadres

Wel / niet
eigen
apparaat?
+ Welk
apparaat?

Klik &
Tik
groep

Datum +
locatie van
SamenDigitaal
groep

Kennismaking met deelnemers:
Nogmaals uitleggen SamenDigitaal is en wat er van de deelnemer verwacht wordt;
Inventariseer wat de deelnemer van SamenDigitaal verwacht;
Inventariseren of de deelnemer zijn/haar eigen apparaat meeneemt. Stimuleer het wél meenemen van hun
eigen apparaat.

Beginpagina: mogelijkheid tot schrijven van gegevens van de bibliotheek / begeleider
Deel 1. ‘mijn’ logboek + Deel 2 2. ‘mijn’ stappen (hoe voer ik acties uit op mijn digitale apparaat)
Voorbeeld op volgende pagina's

Hieronder staan suggesties voor werkvormen, thema’s en opdrachten voor in de bijeenkomsten. Opgesplitst in
uit te voeren in de hele groep, in kleinere groepen of voor beide mogelijk.
Plenair / met de hele groep:
Werkvorm: samen een individuele vraag behandelen op een groot scherm of via de beamer
Foefjes moment: wat doe je als.. welke verkorte acties kun je doen.. Dit kunnen foefjes zijn als: hoe zet je
‘voorlezen’ aan, wat doe je als de computer vast loopt (control – alt – delete)
Middag ontvangen van studenten HBO ICT of kinderen van basisscholen om samen te ‘computeren’.
Groepsuitjes zoals: computermuseum in Zwolle bezoeken
Faciliteren van oudere apparaten in de bijeenkomst: oude typemachine, IBM-typemachine, diaprotector
Een expert (binnen of buiten de bibliotheek) uitnodigen voor bepaald onderwerp. Eventueel in combinatie
met ander digitaal aanbod in de bibliotheek.
Een deelnemer legt een app of programma uit dat hij/zij heeft ontdekt
Groep opsplitsen:
Werkvorm: in tweetallen werken aan een opdracht of individuele vraag. Bijvoorbeeld mevrouw x heeft een
vraag en mevrouw y kan het uitleggen. Uitleg wordt niet door begeleider gedaan.
Werkvorm: buddyvorming of werkgroepjes op verschillende niveaus
Zowel plenair als in kleine groepjes mogelijk:
Communicatie onderling via whatsappgroep of e-mail – hiermee kun je ook oefenen met e-mailen of
whatsappen. (deelnemer Klik & Tik: ik wil graag bevestiging dat ik het goed kan en een e-mail goed aankomt)
Tijdens de bijeenkomst met elkaar videobellen
Tijdens de bijeenkomst gezamenlijke spelletjes op de computer spelen
Tijdens de bijeenkomst een webinar kijken en deze bespreken, op het gebied van een thema dat zij willen
leren.
Ontdekken: nieuwe of handige dingen zoals google lens, hoe werkt een QR code?
Ontdekken: Wat kun je digitaal bij de bibliotheek? (e-book, reserveren e.d.)
Gezamenlijk een facebookgroep vormen
Suggesties voor thema’s:
Aan een speciale (inter)nationale dag of seizoen
Programma opzoeken van een festival (bijvoorbeeld 5 mei)
Een terugkomend thema (wat ze al hebben geleerd)

Hieronder staan suggesties voor werkvormen, thema’s en opdrachten voor in de bijeenkomsten. Opgesplitst in
uit te voeren in de hele groep, in kleinere groepen of voor beide mogelijk.
Plenair / met de hele groep:
Werkvorm: samen een individuele vraag behandelen op een groot scherm of via de beamer
Foefjes moment: wat doe je als.. welke verkorte acties kun je doen.. Dit kunnen foefjes zijn als: hoe zet je
‘voorlezen’ aan, wat doe je als de computer vast loopt (control – alt – delete)
Middag ontvangen van studenten HBO ICT of kinderen van basisscholen om samen te ‘computeren’.
Groepsuitjes zoals: computermuseum in Zwolle bezoeken
Faciliteren van oudere apparaten in de bijeenkomst: oude typemachine, IBM-typemachine, diaprotector
Een expert (binnen of buiten de bibliotheek) uitnodigen voor bepaald onderwerp. Eventueel in combinatie
met ander digitaal aanbod in de bibliotheek.
Een deelnemer legt een app of programma uit dat hij/zij heeft ontdekt
Groep opsplitsen:
Werkvorm: in tweetallen werken aan een opdracht of individuele vraag. Bijvoorbeeld mevrouw x heeft een
vraag en mevrouw y kan het uitleggen. Uitleg wordt niet door begeleider gedaan.
Werkvorm: buddyvorming of werkgroepjes op verschillende niveaus
Zowel plenair als in kleine groepjes mogelijk:
Communicatie onderling via whatsappgroep of e-mail – hiermee kun je ook oefenen met e-mailen of
whatsappen. (deelnemer Klik & Tik: ik wil graag bevestiging dat ik het goed kan en een e-mail goed aankomt)
Tijdens de bijeenkomst met elkaar videobellen
Tijdens de bijeenkomst gezamenlijke spelletjes op de computer spelen
Tijdens de bijeenkomst een webinar kijken en deze bespreken, op het gebied van een thema dat zij willen
leren.
Ontdekken: nieuwe of handige dingen zoals google lens, hoe werkt een QR code?
Ontdekken: Wat kun je digitaal bij de bibliotheek? (e-book, reserveren e.d.)
Gezamenlijk een facebookgroep vormen
Suggesties voor thema’s:
Aan een speciale (inter)nationale dag of seizoen
Programma opzoeken van een festival (bijvoorbeeld 5 mei)
Een terugkomend thema (wat ze al hebben geleerd)

Waar vind je informatie over thema’s en opdrachten die passen bij de inbreng van de deelnemers?
Deze thema’s en opdrachten kunnen ook als inspiratie bieden wanneer er weinig inbreng van de deelnemers is.
Klik & Tik:
Overzicht van thema’s die behandeld worden binnen de online cursusprogramma’s
Klik & Tik de Basis:
typen, klikken en slepen;
een tekst typen en
verbeteren;
schrijven met de computer;
zoeken en kopen op internet;
een e-mail ontvangen en
beantwoorden;
veilig en gezond op de
computer werken;
reizen met de ov-chipkaart;
een formulier invullen;
pinnen.

Klik & Tik Samen op 't Web
reis en route plannen
video en muziek vinden
zoeken, kopen en verkopen
op Marktplaats
account aanmaken
boeken en reserveren
rondneuzen op internet
Mijn overheid en DigiD
Mijn bank
Mijn zorgverzekering
overstappen naar een andere
zorgverzekering

Klik & Tik Samen op 't Web
De sociale netwerken Facebook,
WhatsApp en Skype
contact maken met vrienden op de
sociale media;
foto’s en video’s bewerken en
plaatsen;
internetbankieren en betalen via
Ideal;
deel uitmaken van groepen op
sociale media;
kopen en verkopen op internet;
veilig gebruik van internet en
sociale media;
aangifte doen via de computer;
telefoonkosten beheersen;
kinderen begeleiden op internet.

(Bron: handleiding Klik & Tik v7)
Overzicht van te gebruiken werkbladen ´Allemaal Digitale apparaten’
(deze zijn alleen zichtbaar in het volgsysteem van Oefenen.nl)
Klik & Tik de Basis:
Geldautomaat
Parkeren
Winkel en restaurant
De OV-chipkaart
Reizen met de OV-chipkaart
Saldo op de OV-chipkaart
laden
De OV-chipkaart activeren
Klantenkaarten
Koortsthermometer
Hartslagmeter
Bloeddrukmeter

Klik & Tik Samen op 't Web
Reizen met de trein
Reizen: de weg zoeken
Reizen: vliegtickets kopen
YouTube
NPO Start: Televisie terugkijken
NPO Start: Live televisiekijken
Spotify
Marktplaats zoeken – kopen –
verkopen – account aanmaken
Tafel reserveren (restaurant)
Tickets kopen (online) van
bijvoorbeeld theater
Vakantie boeken
Surfen op internet
Nepnieuws
Podcasts luisteren
Mijn Overheid: berichtenbox –
gegevens bekijken
Mijn bank: rekening bekijken –
geld overmaken – contact
opnemen
Mijn zorgverzekering: gegevens
bekijken – contact opnemen

Klik & Tik Samen op 't Web
Titel van bestand in volgsysteem is
Praktijkopdrachten
Programma (app)downloaden
Account aanmaken
Een profiel aanmaken
Vrienden en contacten
Berichten
Foto’s
Video’s
Bedrijven en organisaties
Groepen
Wat deel je met wie
Werk zoeken

Overzicht van thema’s die behandeld worden binnen Werkboek Klik & Tik ter ondersteuning van Klik & Tik de Basis, Het
internet op en Samen op ’t Web
Typen en word: typen – nieuw document maken – letters weghalen – speciale tekens – bewaren – bestand
openen – map maken – tekst mooi maken – tekst printen
Internet: website – zoeken – inloggen – registreren – kopen en betalen– klant worden – overheid – facebook –
veilig op internet
E-mail: het e-mailprogramma – lezen, beantwoorden en (door)sturen – emailbijlages
Extra’s: foto’s, woning en werk zoeken op internet – spelletjes – help – wikipedia – veilig wachtwoord – pop-up
– social media – youtube, televisie en muziek – google earth en maps – reizen – skype en whatsapp
Pictogrammenlijst
(Bron: werkboek bij de programma’s van Klik & Tik op Oefenen.nl)

Basishulp ‘Succes!’ Digitale Vaardigheden van Stichting Lezen en Schrijven
Digitaalkaarten (elk thema bezit een serie kaarten, zie de handleiding)
Smartphone

Computer

Knoppenkennis
Whatsapp
Internet op je smartphonoe
Foto’s en filmpjes op je
smartphone
Veiligheid en privacy op je
smartphone

Knoppenkennis
E-mail op je computer
Websites op je computer
Formulieren op je computer
Mappen en bestanden op je
computer
Veiligheid en privacy op je
computer

(Bron: handleiding basishulp ‘Succes!’ Digitale Vaardigheden)

SeniorWeb. Hier zijn 604 online tips en uitleg artikelen te vinden via www.seniorweb.nl
Thema's:
Internet
E-mail
Foto & video
Word & Excel
Windows
Onderhoud
Veiligheid
PC & randapparatuur
Apple
Tablet & smartphone
Digitaal nalaten
AOW aanvragen

Tussentijdse opdrachten niet-gerelateerd aan Klik & Tik, Succes! en SeniorWeb:
Deelnemers gaan bij hun familie langs en informeren naar wat zij als meerwaarde van een digitale apparaten
zien. Wat doen zij op hun digitale apparaat? Dit kun je eventueel als opdracht meegeven tussen de
kennismaking en de kennismakingsbijeenkomst.
Eventueel kunnen de deelnemers van de groep/community samen beslissen om de Klik & Tik cursus zelf
thuis te volgen, net als de SamenLeren app in groepjes van 4.

Risico’s:
Er zijn (te) veel groepen, bijvoorbeeld doordat er veel groepen willen doorstarten na de Klik & Tik cursus.
Hierdoor is er ruimte of begeleidingsgebrek
Oplossing: uitwijken naar andere locatie of samenwerken met andere (sociale) bedrijven
Oplossing: er is een seizoenstermijn ingesteld, groepen kunnen op eigen locatie door
Deelnemer past niet (niveau of interesse) in een groep
Oplossing: goede communicatie tussen de groepen, wellicht past ze wel in een andere groep
Minimaal aantal deelnemers (6 deelnemers) wordt niet gehaald
Oplossing: SamenDigitaal groep start niet onder de 6 deelnemers, mogelijkheid is om deze groep samen te
voegen met een andere groep
Conflict in de groep

Mogelijke uitbereidingen
Maak gebruik van de bibendo app. Hierin is zelf een interactieve app vorm te geven, laagdrempelig en simpel
vormgegeven. Hierbij kun je bijvoorbeeld: inventariseren tússen de bijeenkomsten door (waar ze tegenaan
lopen) of opdrachten klaarzetten per thema. Houdt wel rekening met de app in een app van bibendo.
Creëer een online opdrachtenbank waarbij makkelijk door te klikken is wat er voor welk onderwerp mogelijk
is. (Eventueel voor begeleider, maar ook voor de deelnemers)
Faciliteer een plek waar weetjes, tips en tops geplaatst kunnen worden. Dit kan via de bibendo app, een
online website, een online gedeelde locatie of fysieke locatie in de bibliotheek.
Mijlpaalkaarten of ‘ik-kan-dit-stickers’ toevoegen: zodat duidelijk is wat ze kunnen (dit kan bijvoorbeeld aan
de hand van niveaus van Klik & Tik)

