
WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?

Wij zijn Erwin Karst (senior adviseur Rijnbrink), Roland Thijssen 
(docent Aventus), Marith Clignet en Angeliek van der Zanden 
(medewerker en programmaleider Jongereneducatie Stichting 
Digisterker). Wij leveren vanuit verschillende rollen een bijdrage 
aan het voorbereiden van jong-volwassenen op digitaal 
burgerschap. Dit doen we met het online lesprogramma Doe je 
digiding! Stichting Digisterker heeft het lesmateriaal ontwikkeld 
en is momenteel actief met het onder de aandacht brengen van 
Doe je digiding! bij scholen en bibliotheken. Rijnbrink informeert 
de bibliotheken en scholen in haar werkgebied en ondersteunt 
waar nodig bij de uitrol van Doe je digiding! Aventus gebruikt het 
lesmateriaal binnen het vak Burgerschap in leerjaar 1, Zorg en 
Welzijn.

Wegwijzer
Digitaal burgerschap van jongeren

ONZE TIPS

Onze tips zijn bedoeld voor bibliotheken die hun vo-/ 
mbo-scholen willen ondersteunen bij het invullen van 
digitaal burgerschap en het vergroten van digitale 
geletterdheid van hun leerlingen. De focus ligt op 
voorbereiding op de omgang met de digitale overheid. 
Ook zijn de tips bedoeld voor scholen die interesse 
hebben in het lesmateriaal.

Bespreek de urgentie van digitaal 
burgerschap met je scholen

Digitaal burgerschap is een urgent onderwerp. 
Soms ervaren scholen weinig noodzaak en/of 
ruimte om ermee aan de slag te gaan. Laat de 
school aan de hand van aansprekende 
voorbeelden de urgentie zien en ook hoe ze 
hieraan kunnen werken. Benut  de 
gebruikerservaringen op de website Doe je 
digiding! 

Combineer burgerschap met leesbevordering

Leesbevordering gaat goed samen met 
programma’s en lessen bij het vak Burgerschap, 
zoals Doe je digiding! Studenten hebben taal nodig 
om hun opleiding goed te doorlopen, goede 
beroepsbeoefenaars te worden en volwaardig 
mee te kunnen draaien in de samenleving. 
Burgerschap biedt de context voor de inhoudelijke 
inbedding van (vrij) lezen. 

Pak je rol als bibliotheek

Samen met het onderwijs zorgen we voor de 
ondersteuning van jongeren op hun weg naar volwaardige 
burgers. Programma’s als Doe je digiding! helpen daarbij. 
Laat in het contact met je scholen ook zien dat de 
Bibliotheek buiten school veel te bieden heeft voor de 
leerlingen, zowel op het vlak van lezen, studeren en chillen: 
de bieb als huiswerkbegeleider en hang-out! Doe wat de doelgroep belangrijk vindt en vergroot 

de kennis van de digitale overheid!

Met Doe je digiding! komen leerlingen via opdrachten 
binnen verschillende thema’s te weten hoe de 
overheid werkt. Ook leren ze hoe ze zelf digitale 
aanvragen kunnen regelen. Docenten vinden deze 
competenties relevant voor de doelgroep en de 
studenten beamen dit. In andere methoden komt de 
(digitale) overheid niet op deze manier aan de orde.

Sluit met Doe je digiding! aan bij de 
burgerschapsdimensies mbo

Diverse modules van Doe je digiding! sluiten aan bij de 
verschillende burgerschapsdimensies, zoals de 
economische dimensie. Van veel onderwerpen blijken de 
leerlingen vaak niet op de hoogte, zoals teruggaaf 
inkomstenbelasting en aanvragen zorgtoeslag. Na het 
doorlopen van de modules zijn ze beter voorbereid. 

Tip 1: urgentie

Tip 2: lezen!

Tip 3: meerwaarde

Tip 4: relevantie

Tip 5: dimensies



Wat wordt jouw stap?
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Meer weten?
Doe je digiding!: doejedigiding.nl
Doe je digiding!, gebruikerservaringen: doejedigiding.nl/2019/10/21/gebruikerservaringen
Curriculum.nu, digitale geletterdheid: www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/
Curriculum.nu, burgerschap: www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/
Digitale ongelijkheid: www.mediawijzer.net/kennisbank/digitale-ongelijkheid-2018/

Contactgegevens

Rijnbrink
Erwin Karst
Senior adviseur
erwin.karst@rijnbrink.nl, 06 23 47 30 65

Aventus
Roland Thijssen
Docent
r.thyssen@aventus.nl 

Stichting Digisterker
Marith Clignet
Medewerker Jongereneducatie
marith.clignet@digisterker.nl, 06 29 18 2506 

Angeliek van der Zanden
Programmaleider Jongereneducatie, 
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl, 06 27 43 61 89

Over deze Wegwijzer

Deze Wegwijzer is ontwikkeld in het kader van de Digisterkerdag 2020, 
met als thema ‘Samen onderweg’. In deze Wegwijzer blikken wij terug op 
onze reis tot nu toe en blikken we vooruit op de volgende stappen. Met 
onze tips hopen we je te inspireren bij het zetten van je volgende stap. 
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