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Kennismaking 



Kennismaking met u! 

• Bibliotheken dienstverlening vo?

• Bibliotheken dienstverlening mbo?

• Onderwijs(gerelateerd)?

• Anders ..



Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid

1. Digitale overheid en Jongeren

2. Landelijk beleid

3. Jongerenprogramma Digisterker

4. Lesprogramma Doe je digiding! 

5. Kennismaking Doe je digiding!

6. Ervaringen Rijnbrink en Aventus

7. Vragen



1. Digitale overheid en jongeren

• Er zijn ? overheidsorganisaties in Nederland
• Er zijn 1600 overheidsorganisaties in Nederland
• Vanaf ? jaar moet je je ID-bewijs bij je dragen
• Vanaf 14 jaar moet je je ID-bewijs bij je te dragen
• ? % van de jongeren onder de 19 jaar doet geen 

teruggaaf inkomstenbelasting
• 25% van de jongeren onder de 19 jaar doet geen 

teruggaaf inkomstenbelasting



1. Digitale overheid en jongeren

Ervaringen jongeren

• Ze snappen ‘overheid’ niet goed

• Ze weten sites niet te vinden

• Teksten en procedures zijn ingewikkeld

• Grote verschillen in taal-/leesvaardigheid 

• Informatievaardigheden beperkt

• Mediawijs gedrag beperkt



1. Digitale overheid en jongeren

Consequenties tekort taal- en digitale vaardigheden

• Niet-gebruik of niet-juist gebruik overheidsregelingen:

• Studentenreisproduct onder 18 jaar

• Stopzetten studiefinanciering 

• Toeslagen

• Schuldenproblematiek



2. Landelijk beleid: digitale overheid

Agenda Digitale Overheid 2019-2021 (BZK)

• Innovatie

• Versterken digitale infrastructuur

• Dienstverlening toegankelijker

• Digitale inclusie



2. Landelijk beleid: onderwijs

VO: 

- Digitale geletterdheid

- (Digitaal) Burgerschap

MBO:

- Burgerschapsdimensies

- Strategische Agenda Digitalisering MBO 2018-2022



3. Jongerenprogramma Digisterker 

Twee sporen 

• Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid (15-18 jaar)

• vmbo, bovenbouw / mbo, onderbouw  

• Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren (15-25 jaar)



4. Lesprogramma Doe je digiding!

Modules

1. Overheid, Burger en DigiD

2. Identiteit

3. Bijbaan 

4. Studeren

5. Verkeer en vervoer 

6. Zorg – i.s.m. Zorgverzekeringslijn



4. Lesprogramma Doe je digiding!

Algemene leerdoelen Doe je digiding!

• Vergroten van kennis van de overheidswereld

• Vergroten van digitale informatievaardigheden

• Vergroten van competenties mediawijsheid

• Vergroten van de woordenschat



4. Lesprogramma Doe je digiding!

Aansluiting bij vakken (v)mbo

• Maatschappijleer

• Burgerschap

• Loopbaanoriëntatie en – begeleiding

(mentoruren, Nederlands, economie,

studielessen)



4. Lesprogramma Doe je digiding!

Uitgangspunten

• Aansluiten bij leefwereld doelgroep

• Leren door doen (leerstof via opdrachten)

• Herhalen leerstof via kennischecks

• Direct feedback 

• On- en offline leren (blended)

https://doejedigiding.nl/


4. Lesprogramma Doe je digiding!
Docentenmaterialen



5. Kennismaking Doe je digiding!

https://doejedigiding.nl/courses/demomodule-identiteit/


6. Ervaringen Aventus – Roland Thijssen

‘Dat wist ik helemaal niet!’

‘Dat vind ik handig om te weten.’ ‘Oh, wat 
leuk!’

‘Dit vind ik wel moeilijk.’



6. Ervaringen Rijnbrink – Erwin Karst



6. Nabespreking Doe je digiding!

Vragen: 

• Wat is uw eerste indruk van het lesprogramma?

• Op welke manieren kunt u het lesprogramma meenemen naar het 
onderwijs? 

• Welk argument zou u gebruiken om scholen te motiveren om Doe 
je digiding! in te zetten? 



6. Op pad met Doe je digiding! 

Middelen

• Poster 

• Folder

• https://www.digisterker.nl/jongerenprogramma

• https://twitter.com/doe_je_digiding

• Workshop/gastles op school door bibliotheek

https://www.digisterker.nl/jongerenprogramma
https://twitter.com/doe_je_digiding


7. Vragen? 


