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INLEIDING 

De Bibliotheek biedt volwassenen de mogelijkheid om 
hun taal-, digitale en rekenvaardigheden uit te breiden, 
onder andere met Oefenen.nl. Een pilot van ProBiblio en 
Bibliotheek Den Haag leerde dat bibliotheken nog meer 
profijt kunnen halen uit Oefenen.nl: 
•  Voor gebruikers: extra mogelijkheid in de Bibliotheek om  

te oefenen en te leren. 
•  Voor de Bibliotheek: door zich te profileren als echte  

leerplek en hiermee nieuwe doelgroepen aan te spreken. 

Een groepsbezoek is een goede mogelijkheid om Oefenen.nl 
prominenter in te zetten. Deze handleiding ondersteunt u hierbij. 
We gaan ervan uit dat minimaal twee bezoeken nodig zijn om 
vertrouwd te raken met de Bibliotheek en het werken met 
Oefenen.nl. Hiervoor dient de ‘interne basis’ op orde te zijn: 
•  De doelstelling van de Bibliotheek voor het groepsbezoek  

is helder
•  De taken zijn goed verdeeld
•  Medewerkers zijn bekend met het programma  

en kunnen er mee werken. Alleen op Oefenen.nl wijzen, 

is immers niet voldoende. Zij moeten gebruikers wegwijs 
kunnen maken in de programma’s.  

•  Praktische uitvoering is mogelijk 

De website Oefenen.nl is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Echter, de Bibliotheken beschikken door de landelijke afkoop 
over extra faciliteiten. Doordat de KB-inkoopcommissie met 
Oefenen.nl een landelijke licentie heeft afgekocht, kunnen in 
de Bibliotheek een onbeperkt aantal gebruikers gelijktijdig de 
programma’s gebruiken en is werken in groepjes mogelijk. Door 
de landelijke licentie beschikt de Bibliotheek over het volgsys-
teem. Hiermee worden de cursisten geregistreerd en kan de 
bibliotheek zien of de cursist ook het programma heeft afge-
maakt.. In het volgsysteem is veel instructie- en achtergrond-
materiaal beschikbaar. dat ook bruikbaar is bij bijvoorbeeld een 
Taalcafé of een korte introductiecursus. Het volgsysteem stelt 
de Bibliotheek in staat ook buiten de eigen muren een cursus te 
organiseren.  

Tip:  Zolang een oefengroep namens de bibliotheek wordt 
gerund, geldt de licentie. Zo kan de Bibliotheek bij het 
UWV aan de klanten een Klik&Tik cursus geven.

Maak werk van Oefenen.nl
Handleiding voor de Bibliotheek 
bij groepsbezoek

Oefenen.nl is een website met oefenpro-
gramma’s voor laagopgeleide volwassenen 
die hun basisvaardigheden en basiskennis 
willen uitbreiden. Bibliotheken maken veel 
gebruik van de programma’s Klik & Tik voor 
het oefenen van digitale vaardigheden.

Daarnaast biedt Oefenen.nl taalprogram-
ma’s voor Nederlands als eerste en als 
tweede taal. Met een testje dat aan het 
begin van de taalprogramma’s is toege-
voegd, kunnen gebruikers hun taalniveau 
meten. Taalklas 1 en 2, Het Leesplankje en 
Basis Inburgering zijn programma’s op het 
laagste niveau (één ster). Lees en Schrijf! 
Gezondheid heeft vijf sterren, het hoogste 
niveau. Gebruikers leren in gesprek te gaan 

met gezondheidswerkers, bijsluiters te 
lezen en een medicijnpas in te vullen. 

Er zijn ook programma’s over rekenen en 
geld (onder meer Tel je geld) en thema’s 
als Mantelzorg (Zorgen voor 2) en Voeding 
(Eten en weten). Bij sommige programma’s 
is schriftelijk materiaal gemaakt in de vorm 
van boeken of in de vorm van werkbladen 
die in het Volgsysteem te vinden zijn. 

Je kunt overal oefenen: in de Bibliotheek 
of bijvoorbeeld thuis achter de computer, 
op de smartphone of tablet. 
Gebruikers zijn dus niet afhankelijk van een 
school- of cursusomgeving.

Tel je Geld
Een programma over inkomsten, uitgaven, sparen en rood staan

Wat is Oefenen.nl?

https://oefenen.nl/
https://oefenen.nl/programma/soort/digivaardig
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
https://oefenen.nl/programma/taalklas_1
https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_het_leesplankje
https://oefenen.nl/programma/programma_basis_inburgering
https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_gezondheid
https://oefenen.nl/programma/tel_je_geld
https://oefenen.nl/programma/zorgen_voor_2
https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_eten_en_weten
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VOORAFGAAND AAN HET GROEPSBEZOEK

1. DOELSTELLING GROEPSBEZOEK
Formuleer heldere doelstellingen voor het groepsbezoek aan de Bibliotheek. 
Geef hierbij expliciet aan welke plek Oefenen.nl inneemt tijdens dit groepsbezoek. 
Het doel van een groepsbezoek is volwassenen wegwijs maken en tonen wat zij in 
de Bibliotheek kunnen: lenen, lezen, leren, en wat het aanbod is: activiteiten, boeken, 
tijdschriften, kranten, cd’s, films en dergelijke. Daarnaast ervaren deelnemers wat voor 
hen belangrijk, zinvol of plezierig kan zijn.
Groepsbezoeken kunnen verschillende inhoud hebben; ieder doel vraagt  om een andere 
invulling. Daarom is het nodig om van tevoren vast te leggen wat dit doel is. Hierbij is 
enerzijds de vraag waarom dit belangrijk is voor de Bibliotheek. (Bijvoorbeeld het
uitdragen dat de Bibliotheek een prettige en goede leerplek is, en samenwerkt met een 
netwerkpartner waardoor nieuwe deelnemers kennismaken met de Bibliotheek.)
Anderzijds is de vraag waarom dit belangrijk is voor de deelnemers. (Bijvoorbeeld dat 
zij kennismaken met de Bibliotheek en Oefenen.nl).

BEOOGDE RESULTATEN VAN HET GROEPSBEZOEK
De doelen maakt u concreter door de gewenste effecten te formuleren. Hierbij geldt: 
hoe specifieker en meetbaarder, hoe beter. Enkele voorbeelden van effecten voor deelnemers.
In twee bijeenkomsten:
•  Krijgt de deelnemer globaal zicht op wat de Bibliotheek hem kan bieden
•  Weet de deelnemer van het bestaan van Oefenen.nl
•  Heeft de deelnemer Oefenen.nl een keer gezien en er zelf kort mee gewerkt  
•  Krijgt de deelnemer een inlogcode en leert inloggen (tweede bezoek)
• Krijgt de deelnemer een globaal beeld van Oefenen.nl (tweede bezoek)
•  Krijgt de deelnemer een globaal beeld van het type oefeningen

2. MEDEWERKERS
Spreek af welke medewerkers de deelnemers begeleiden en geef hen ruimte om zich te 
verdiepen in Oefenen.nl.
Groepsbezoeken kunnen niet zonder enthousiaste en kundige medewerkers. Zij moeten dus 
goed op de hoogte zijn van de doelstellingen, kunnen goed contact leggen en weten voldoen-
de van Oefenen.nl om de deelnemers te kunnen begeleiden. Medewerkers van de frontoffice 
moeten kunnen helpen bij het inloggen en zicht hebben op de programma’s en oefeningen. 

AFSPRAKEN MET MEDEWERKERS
Bibliotheekmedewerkers hebben eigen taken en het begeleiden van groepsbezoeken 
moet hierin passen. Zorg voor duidelijkheid hierover, ook omdat de medewerkers zich 
blijvend moeten verdiepen in Oefenen.nl en zij ook de begeleiding van een vervolgbezoek 
op zich nemen. Spreek af wie wat doet, wat ieder nodig heeft aan (extra) kennis en vaardighe-
den, hoeveel tijd de Bibliotheek hiervoor wil vrijmaken en hoe het vervolg wordt ingevuld.

Voorbeeld van kennis en vaardigheden. De medewerker:
• Kent het doel en de reikwijdte van Oefenen.nl
•  Weet voor welke doelgroepen Oefenen.nl geschikt is
•  Weet welke programma’s op Oefenen.nl staan
•  Kent de voor hem nuttige functies van het Volgsysteem
• Houdt de veranderingen op Oefenen.nl bij
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3. PRAKTISCHE VOORBEREIDING

Bereid u voor:
•  Vraag informatie over de verwachte groep. Komen er groepen via een partner, zoals 

taalaanbieders, UWV, BoekStart-ouders? Of organiseert de Bibliotheek zelf een groep? 
Bespreek wie er komen, wat zij nodig hebben, waarin zij mogelijk geïnteresseerd zijn en 
wat het taal- en opleidingsniveau is. Zo kunt u de informatie laten aansluiten bij de groep. 
Vraag ook uit hoeveel personen de groep bestaat, met het oog op het aantal computers en 
de locatiegrootte.

•  Selecteer wat u wilt bespreken en laten zien. Geef vooral niet te veel informatie, maar 
selecteer relevante onderwerpen voor de specifieke groep en kies een geschikte volgorde.

  
TIP:  Gebruik het overzicht van alle programma’s op Oefenen.nl. In dit document staat ook de 

inhoudsopgave van elk programma.

•  Bereid de introductie van Oefenen.nl voor. Houd bij de eerste bijeenkomst ruimte vrij  
voor een algemene introductie van de Bibliotheek, inclusief de eerste kennismaking met 
Oefenen.nl. In de tweede bijeenkomst herhaalt u de hoofdlijnen en werken deelnemers 
diepgaander met Oefenen.nl. Dan kunt u ook tijd inruimen voor zelfstandig oefenen met 
een van de programma’s.

•  Regel ruimte, goed werkende computers met snelle internetverbinding,  
geluid en koptelefoons. Richt bij voorkeur een aparte ruimte in. Zo voorkomt u afleiding 
en hebben de deelnemers meer privacy. Door de presentatie met een beamer te verzorgen, 
kunnen alle deelnemers in één keer gericht meekijken. Ervaring leert dat dit effectiever 
is dan hen meteen individueel te laten werken. Zorg dat alle deelnemers een computer, 
laptop of iPad hebben om zelf met de programma’s te kunnen werken.

•  Maak de computers gebruiksklaar. Zorg ervoor dat de computers, laptops of iPads klaar-
staan, opgeladen zijn en toegang hebben tot internet. En zorg ervoor dat bij aanvang het 
startscherm al klaarstaat. Zo kunt u snel met de deelnemers aan de slag. 

•  Zorg voor voldoende inlogcodes voor de deelnemers. U kunt na het eerste groepsbezoek 
de inlogcodes aan de deelnemers meegeven. U kunt hen dan volgen via het Volgsysteem 
zodat u inzicht hebt in de gebruikte programma’s, hoe lang deze worden gebruikt en of 
deelnemers de programma’s afronden.  
 
Hebben de deelnemers een inlogcode van de samenwerkingspartner, dan loggen  
ze met deze gegevens in. Zo niet, dan krijgen de deelnemers een inlogcode van  
de Bibliotheek. De inlogcodes van de deelnemers worden zo geregistreerd in  
het Volgsysteem.

TIP:  Op de homepage van het Volgsysteem vindt u instructievideo’s, onder meer over het 
aanmaken van nieuwe deelnemers in een groep. Dezelfde informatie vindt u ook in 
de Handleiding. Maak het jezelf niet moeilijk; gebruik het Volgsysteem alleen voor het 
aanmaken van de inlogcodes.

 
TIP:  Gebruik voor deelnemers simpele inlogcodes. Alleen de gebruikersnaam moet uniek zijn, 

het wachtwoord niet.

VOORAFGAAND AAN HET GROEPSBEZOEK

https://oefenen.nl/assets/Over%20ons/Inhoudsoverzicht_programma201608.pdf
https://oefenen.nl/over_ons/begeleiders/Starten_met_een_licentie
https://oefenen.nl/assets/Over%20ons/1609_handleiding_Beheeromgeving_v3.0.pdf
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HET EERSTE BEZOEK

Groepsbezoeken bieden de mogelijkheid om Oefenen.nl beter in te zetten in de Bibliotheek. 
Omdat het lastig is om deelnemers in één groepsbezoek zowel vertrouwd te maken met de 
Bibliotheek als met Oefenen.nl is het aan te raden om minimaal twee bezoeken per groep 
te verzorgen. 

4. INTRODUCTIE BIJ EEN GROEP: LAAT ZIEN WAT DE BIBLIOTHEEK TE BIEDEN HEEFT
Geef een korte introductie met rondleiding door de Bibliotheek. Hierbij kunt u uitleggen 
hoe breed het aanbod is en dat de Bibliotheek veel meer doet dan boeken uitlenen. 
Eindig met een bruggetje naar de leerplek die de Bibliotheek ook voor hen kan zijn; 
bijvoorbeeld door Oefenen.nl beschikbaar te stellen en begeleiding aan te bieden.  

•  Laat zien wat Oefenen.nl is. Geef vervolgens een korte inleiding op Oefenen.nl:  
een website waar je verschillende dingen kunt leren. Laat dit zien in kleine groepen  
rond een computer, in een grotere groep met een beamer.

 1  Typ in www.oefenen.nl en sta stil bij de homepage. Wat zie je? Waarvoor dienen  
welke knoppen? Waarop moet je letten?

 2  Leg uit hoe je moet inloggen en laat zien hoe deelnemers met de inlogcode zelf  
met programma’s kunnen oefenen.

 3  Laat zien welke rubrieken er zijn: Taal, Geld en Rekenen, Digivaardig,  
Gezond leven en Samenleving. Vertel ook dat er steeds nieuwe programma’s  
bij komen. Afhankelijk van de groep kunt u wat meer vertellen over deze rubrieken.  
Kiest u voor de rubriek Taal, laat dan zien dat deelnemers eventueel een testje  
kunnen doen om hun taalniveau (1-5 sterren) te bepalen. 

 4  Laat de programma’s en de programmaonderdelen zien die u van tevoren  
hebt geselecteerd. 

TIP:  Bij veel programma’s is een demo. Maak het uzelf makkelijk, laat de demo zien.

5. ZELFSTANDIG KIJKEN
Is een bezoeker geïnteresseerd in Oefenen.nl? Loop samen naar een computer en laat de 
website zien. Het gaat om een eerste kennismaking, dus verdoe geen tijd met leren inloggen
en dergelijke. Zorg dat de frontoffice over eigen inlogcodes beschikt voor bezoekers. 
Besteed waar mogelijk tijd om even samen te kijken en iemand wegwijs te maken. 

•  Laat een rubriek kiezen. Laat de deelnemers bedenken wat ze willen zien:  
taalprogramma’s, geld en rekenen enzovoort. Laat hen deze rubriek opzoeken  
op de homepage en erop klikken. 

•  Laat een programma kiezen. Laat deelnemers zelf een programma kiezen en  
enkele oefeningen maken. Zo krijgen zij een indruk van digitaal leren en wat  
voor soorten oefeningen er zijn.

•  Loop rond, bied hulp en beantwoord vragen. Voor deelnemers is het een eerste  
kennismaking. Ga vooral in op vragen rond ‘wegwijs worden’ in Oefenen.nl,  
zoals het terugkeren naar de homepage of een ander programma kiezen. Wijs op de 
mogelijkheid om terug te komen bij het oefenspreekuur in de Bibliotheek dat mensen 
ondersteunt bij het oefenen. 

TIP:  Kies zelf een rubriek als duidelijk is waarvoor de deelnemers komen .

HET EERSTE BEZOEK

http://www.oefenen.nl
https://oefenen.nl/home.html
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
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HET TWEEDE BEZOEK

Refereer aan het eerste bezoek en vat samen wat u toen hebt gedaan en besproken. Vertel 
dat dit tweede bezoek vooral gaat om het leren werken met Oefenen.nl. 

6. START: GA NAAR OEFENEN.NL EN LOG IN
Ook bij een vervolgbezoek is persoonlijke aandacht belangrijk. Ga met elkaar naar de 
computer en zorg dat u samen met de deelnemers kunt werken. Ga na of de deelnemer 
nog weet hoe hij Oefenen.nl kan vinden.Bij een eerder bezoek is de deelnemer al gewezen 
op Oefenen.nl. Misschien heeft hij dit onthouden. Zo ja, maak er gebruik van en laat hem 
dit zelf zoeken. Waardeer alles positief wat een deelnemer al zelf weet en kan. Zo nee, 
typ het webadres zelf in en laat zien hoe u dit doet en wat u typt. Besteed hier expliciet 
aandacht aan. De site vinden is het begin van zelfstandig oefenen.

•  Ga naar de homepage van Oefenen.nl en log in. Vraag wat de deelnemer erop ziet.  
Neem de tijd hiervoor. Wijs zo nodig de rubrieken aan, leg nogmaals uit dat er  
verschillende programma’s zijn per rubriek. Laat de plek waar de gebruiker kan  
inloggen aan de orde komen. Leg eventueel uit wat inloggen betekent.

•  Geef deelnemers hun inlogcodes. Geef de deelnemers een kaartje met hun  
gebruikersnaam en wachtwoord. Zet op dit kaartje tevens www.Oefenen.nl, zodat ze 
weten om welke site het gaat.

TIP:  De KB heeft voorgedrukte kaartjes met inlogcodes. Geen gedoe met wachtwoorden. 
Makkelijk en snel opstarten!

•  Oefen het inloggen een paar keer. Laat zien waar de deelnemers deze gegevens op  
het scherm moeten invullen. Laat ze inloggen en laat zien dat ze op de homepage komen, 
waar ze programma’s kunnen kiezen. Oefen dit enkele malen. 

7. AAN DE SLAG; HELP PROGRAMMA’S KIEZEN 
Vraag wat de deelnemer wil leren op Oefenen.nl. Praat over de programma’s die hij wil 
doen: taal, rekenen en geld, enzovoort. Wijs hem nogmaals op deze rubrieken. 

•  Laat een rubriek kiezen. Als duidelijk is wat hij wil leren, laat de deelnemer dan op  
de rubriek klikken. Er verschijnen programma’s in beeld. Om hiermee kennis te maken, 
kan hij:

 - Kijken naar het promotiefilmpje bij het programma
 - Kijken naar de inhoudsopgave van een programma
 - Een hoofdstuk kiezen en een paar oefeningen doen

TIP:  Wil iemand de Nederlandse taal beter leren, doe dan de test: Kies je taalniveau. Dan krijgt 
hij advies om programma’s te volgen op zijn eigen niveau (1-5 sterren).

•  Laat een programma kiezen. Na de kennismaking met programma’s kiest de deelnemer 
er een uit. Hij klikt zelf op dit programma en er verschijnt een inhoudsopgave in beeld.  
De deelnemer begint met oefenen.

HET TWEEDE BEZOEK

http://www.Oefenen.nl
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
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8. HELP MET DIGITAAL LEREN
Sommige deelnemers hebben weinig ervaring met computers. Zij hebben extra aandacht nodig. 
Loop met de deelnemer een aantal oefeningen door en begeleid hem bij het maken ervan. 

Laat hem op het scherm zoeken naar:
•  Waar staat de opdracht?
•  Wat moet ik doen (handelingen)? 
•  Hoe ga ik naar de volgende oefening? 
•  Hoe sluit ik het programma af?

Wijs de deelnemer op de soorten oefeningen. 
Denk hierbij aan: 
•  Op een goed antwoord klikken om vragen te beantwoorden, over een video,  

tekst of plaatje.
•  Zelf typen.
•  Slepen naar een vak of in de goede volgorde slepen.
•  Lijnen trekken naar dingen die bij elkaar horen.
•  Luisteren en op OK klikken.
•  Klikken op de goede plek in een afbeelding, op een plaatje. 

Geef informatie over vervolgmogelijkheden:
•  Zelfstandig oefenen in de Bibliotheek, verwijs naar het oefenspreekuur of het Taalhuis.
•  Cursussen digitale vaardigheden in de Bibliotheek.
•  Noem openingstijden en spreekuren.
•  Vertel wie ze kunnen aanspreken bij vragen.

COLOFON
Redactie ProBiblio & Ella Bohnenn
Januari, 2017 HET TWEEDE BEZOEK
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ZELFSTANDIG VERDER

9. VERVOLGBEZOEK(EN)
Bij vervolgbezoeken kunt u de deelnemer verder op weg helpen met de programma’s 
op Oefenen.nl. Dit kan op verschillende manieren: nogmaals oefenen met inloggen, 
meer zicht krijgen op de programma’s of op het type oefening dat wordt gebruikt bij 
het digitaal leren, afhankelijk van de doelstelling van het vervolgbezoek.

Spreek af welke medewerker de vervolgbezoeken begeleidt. Het is handig dat de 
medewerkers die de groepsbezoeken begeleiden, ook het vervolg voor hun rekening nemen. 
Als het aantal gebruikers van Oefenen.nl groeit, kies er dan voor om meer medewerkers deze 
taken te geven.

TIP:  Stel de digitale oefenspreekuren ook in voor het leren werken met Oefenen.nl.  
Deelnemers kunnen hier in principe zelfstandig werken, maar kunnen met vragen  
terecht bij een medewerker. Zorg tijdens deze uren voor voldoende vrije computers, 
laptops of iPads.
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INDIVIDUEEL OP WEG MET OEFENEN.NL

Soms vinden volwassen bezoekers individueel de weg naar de Bibliotheek om 
informatie te vragen, ook over leren in de Bibliotheek. In een kort gesprek aan de 
balie kunnen leerwensen en interesses aan de orde komen. In dit gesprek kunt u 
Oefenen.nl noemen als mogelijkheid om vaardigheden verder te ontwikkelen en 
basiskennis te versterken.  

Bedenk of de site Oefenen.nl bij de leervraag van de bezoeker past: 
Oefenen.nl richt zich op laagopgeleide (jong)volwassenen met een laag taalniveau en op 
tweede- taalleerders die het Nederlands (nog) niet machtig zijn. De programma’s zijn 
gericht op het beter leren van de taal, rekenen, digitale vaardigheden en het opdoen van 
basiskennis over specifieke onderwerpen. Is de bezoeker geïnteresseerd in Oefenen.nl, 
loop dan mee naar een computer en laat Oefenen.nl zien.

TIP:  Het gaat om een eerste kennismaking, dus verdoe geen tijd met leren inloggen  
en dergelijke. Zorg dat de frontoffice over inlogcodes beschikt voor bezoekers die  
een kijkje willen nemen op Oefenen.nl. 

Volg daarna een aantal stappen uit de voorgaande checklist voor het groepsbezoek: 
4 Introductie
5 Zelfstandig kijken
Spreek af hoe lang de bezoeker zelf kijkt, bijvoorbeeld een kwartier of een half uur. 
Ga na de afgesproken tijd naar de bezoeker. Bespreek het vervolg:
•  Zijn dit programma’s die passen bij de vragen en interesses van de bezoeker?
•  Wil de bezoeker zelfstandig verder oefenen in de Bibliotheek met Oefenen.nl?

Zo ja, dan kunt u:
•  Een afspraak maken voor een tweede bezoek, waarbij de bezoeker een inlogcode  

krijgt voor Oefenen.nl
•  Doorverwijzen naar het DigiTaalhuis in de Bibliotheek
•  Meteen een inlogcode verzorgen voor de bezoeker

Wordt de bezoeker verder begeleid door de medewerkers, doorloop dan de volgende  
stappen uit de checklist: 
6 Ga (opnieuw) naar Oefenen.nl
6 Help met inloggen
7 Help programma’s kiezen
8 Help met digitaal leren
9 Vervolgbezoek(en)

Ook werk maken van Oefenen.nl? 
Of praten over volwasseneneducatie?  
Neem contact op met ProBiblio:
Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl of Thomas Bersee, tbersee@probiblio.nl


