
Criteria en selectieprocedure  
proeftuinen digitaal burgerschap 
  
Zoals vastgesteld door het koersteam namens Stichting Pica voor de inrichting van de 
programmalijn digitaal burgerschap op 25 maart 2021 
 
Stichting Pica, die projecten in het veld van bibliotheken subsidieert, wil een meerjarige 
programmalijn instellen voor subsidies op het gebied van digitaal burgerschap. Het werken 
met programmalijnen in plaats van subsidies is nieuw voor Stichting Pica. Daarom is e voor 
gekozen de start van het programma vooraf te laten gaan door een voorbereidingsjaar. Op 
basis van de ervaringen in 2021 wordt besloten over de daadwerkelijke instelling van de 
programmalijn voor de periode 2022-2025. Zie voor meer informatie de pagina die hiervoor is 
ingericht op Bnetwerk. 
 
Doel van de programmalijn is om alle 17 miljoen Nederlanders – jong en oud – een kans te 
bieden zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld. Dit 
gebeurt door bibliotheken zo toe te rusten dat zij de doelgroepen hierin optimaal kunnen 
ondersteunen. 
 
De KB, Stichting samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de bibliotheken hebben van 
Stichting Pica de opdracht gekregen deze programmalijn in 2021in te richten. Daarvoor is 
een kernteam gevormd met medewerkers van KB en verschillende POI’s. Dit team wordt na 
selectie van de proeftuinen aangevuld met de projectleiders uit de vijf gekozen bibliotheken.  
  
Vijf geselecteerde bibliotheken zullen dit jaar een proeftuin inrichten om te leren welke 
experimenten tot effectieve uitkomsten leiden. De uitkomsten van die proeftuinen 
worden gebruikt bij de verdere inrichting van de programmalijn.  
  
De KB nodigt, als penvoerder van de inrichting van deze programmalijn, bibliotheken uit 
voorstellen te doen voor experimenten die passen binnen de kaders van 
de programmalijn. Per proeftuin is € 70.000 beschikbaar voor het experiment en € 28.200 
voor een projectleider om een proeftuin in te richten.  
  
Dit document beschrijft het doel van de proeftuinen, op welke criteria de voorstellen worden 
beoordeeld en hoe de selectieprocedure verloopt.  
  
Doel van de proeftuinen   
Het doel van de proeftuinen is:  

• Het samen met de doelgroep en het lokale netwerk ontwikkelen 
van zinvolle experimenten; 

• Inzicht krijgen in de effectiviteit van de gekozen experimenten; 
• Leren hoe experimenten het beste kunnen worden opgeschaald naar meer 

bibliotheken; 
• Samen met de proeftuinbibliotheken verkennen wat bibliotheken nodig 

hebben om volwaardig deel te nemen vanaf 2022 aan de programmalijn. Zo wordt 
het model van bouwstenen onder dit programma verder gevoed. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap
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Het kernteam digitaal burgerschap werkt de bevindingen uit de proeftuinen uit in 
een geleerde lessen-rapportage. Die rapportage draagt bij aan de bouwstenen van het 
programma en een routekaart met concrete maatregelen om de meest succesvolle 
interventies en methoden van aanpak op te schalen naar landelijk niveau. Alle POI’s zullen 
vanaf de start van de proeftuinen betrokken worden bij de ontwikkeling van de bouwstenen, 
zodat zij optimaal worden voorbereid om de bibliotheken hierop te ondersteunen.  
  
Bouwstenen  
Het instrumentarium in deze programmalijn wordt – op basis van de ervaring die daarmee is 
opgedaan in andere grootschalige landelijke programma’s, zoals Basisvaardigheden en 
Kunst van Lezen – opgebouwd uit een aantal bouwstenen. Uitgangspunt daarbij is dat een 
programma alleen effectief kan zijn als aan alle genoemde elementen, en de samenhang 
daartussen, aandacht wordt besteed.  
  
De vijf bouwstenen voor de programmalijn digitaal burgerschap1 zijn:     

• Netwerk 
• Programmering 
• Expertise  
• Onderzoek 
• Marketing & Communicatie  

 
Van elke proeftuin wordt verwacht dat het experiment – dat vaak zal draaien om een activiteit 
of product – nadrukkelijk ook verbonden wordt met een of meerdere bouwstenen. Daarvan 
zijn aandacht voor netwerk en onderzoek (een evidence based aanpak) in ieder geval 
cruciaal. 
  
Impactstrategie en Theory of Change 
In de eerste helft van 2021 wordt een impactmissie geformuleerd. Die dient als belangrijk 
startpunt voor de strategische ontwikkeling van het programma en om richting te geven aan 
het uitvoeringsprogramma. De impactmissie geeft aan welke impactdoelen het programma 
wil realiseren. Deze impact doelen worden middels de zogenaamde Theory of Change-
benadering (TOC) verder uitgewerkt in de positieve verandering die binnen het programma 
op korte en lange termijn wordt nagestreefd. We specificeren hierbij op welke precieze 
maatschappelijke vraagstukken het programma zich richt, waar de grootste impact kan 
worden gerealiseerd en wat er nodig is om daar te komen. Dat verhaal toetsen we aan de 
bestaande interventies om te onderzoeken wat er aanvullend nodig is. De TOC die hieruit 
voortkomt, helpt om nieuw te ontwikkelen interventies richting te geven en bestaande 
interventies te monitoren en evalueren. Ook voor de proeftuinen dient de TOC als een 
leidend kader. 
  

 
1 Zie voor een beschrijving van de inhoud van deze bouwstenen bijlage 1, Plan van Aanpak, pp. 18-
19. Bij het verder definiëren van de programmalijn in het eerste kwartaal van 2021 heeft het kernteam 
besloten om de acht bouwstenen uit het programma samen te voegen tot vijf: de bouwsteen Netwerk 
omvat de bouwstenen 1 en 7 in het Plan van Aanpak en de bouwsteen Programmering omvat de 
bouwstenen 2, 3 en 4. De overige bouwstenen zijn ongewijzigd. 
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Bijdrage van de proeftuin in het landschap van digitaal burgerschap  
Op het terrein van de digitale samenleving bestaan al tal van initiatieven, en het aanbod 
groeit nog steeds.2 Bibliotheken hebben een natuurlijke positie in het informatielandschap, 
en zij hebben de ambitie om hun gidsrol hierin verder uit te bouwen. Om de beschikbare 
middelen in de programmalijn zo goed mogelijk in te zetten, moeten nieuwe initiatieven zich 
richten op die terreinen van digitaal burgerschap waar de behoefte het grootst is en de 
bibliotheek de juiste partij is om hierin het voortouw te nemen. Het kernteam heeft in 
het eerste kwartaal van 2021 het bestaande aanbod per bouwsteen en de hiaten, de kansen 
én de ambities van het bibliotheekveld hierin al deels geïnventariseerd. Dit gebeurde op 
basis van deskresearch en gesprekken in het kader van Opgave 2 van de Netwerkagenda. 
We gingen daarbij uit van een globale indeling in vier doelgroepen: ‘kwetsbare’ jeugd, 
‘kwetsbare’ volwassenen, ‘zelfredzame’ volwassenen en ‘zelfredzame’ jeugd.3 De globale 
conclusie uit deze inventarisatie vormt de basis voor de focusgebieden van de proeftuinen:  
  
Voor jeugd van 0 t/m 18 is er een groot en divers aanbod op het gebied van 
activiteiten en producten. Wel ontbreekt nog samenhang in het geheel van bouwstenen. Ook 
het bereiken en betrekken van jeugd die start vanuit een achterstandspositie verdient nog 
aandacht: er valt veel te winnen in het bereiken en betrekken van deze doelgroep (en hun 
ouders) en het ontwikkelen van specifiek instrumentarium. Hier kan al worden voortgebouwd 
op de gezinsaanpak op het terrein van digitale vaardigheden die nu gestimuleerd wordt in 
het programma Digitale Inclusie. Specifieke kansen liggen in de leeftijdsgroep 6-9 jaar; uit 
onderzoek blijkt dat de leercurve van digitale vaardigheden na deze leeftijd afvlakt. Een 
specifieke aanpak voor deze groep legt de basis voor digitaal burgerschap door kinderen 
digitale vaardigheden aan te leren op het moment dat ze hier nog voor openstaan.  
  
Als het gaat om het bestaande aanbod met digitale vaardigheden specifiek voor kwetsbare 
volwassenen zijn de bouwstenen in het algemeen goed gevuld. De grote uitdaging blijft hier 
de betrokkenheid van de moeilijk bereikbare doelgroep van kwetsbare volwassenen. Hier 
wordt in het kader van het programma Digitale Inclusie al veel aandacht aan besteed. 
  
Het grootste hiaat in aanbod van bibliotheken, voor alle volwassenen én jongeren, ligt op 
het terrein van burgerschap in de digitale samenleving, zoals de weg vinden op het internet, 
het duiden van informatie, het verdienmodel van sociale media, het risico op verdwalen in 
desinformatie en nepnieuws en de gevolgen voor het vertrouwen in democratie en 
wetenschap, het gebrek aan transparantie in het gebruik van persoonsgegevens, inzicht in 
de betekenis van nieuwe technologieën als artificial intelligence. Ook op dit terrein groeien 
de initiatieven, vaak buiten het bibliotheekveld. Voor bibliotheken valt hier veel te 
experimenteren en te leren hoe zij hun gidsrol op dit terrein kunnen ontwikkelen.  
 

Te financieren activiteiten  
In de proeftuinen worden experimenten gefinancierd die gericht zijn op het bevorderen van 
digitaal burgerschap en het verder ontwikkelen van de rol van de bibliotheek daarin. Er wordt 
gestreefd naar een variatie van experimenten, zowel in typen activiteiten als in lokale situatie 

 
2 Zie o.a. de inleiding van het Plan van Aanpak pp. 4-12 en 
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/digitaal-burgerschap. 
3 Zie Plan van Aanpak, pp. 19-20, figuur 3. 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/digitaal-burgerschap
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en doelgroepen. Op basis van de conclusies uit de inventarisatie zal de nadruk in de 
experimenten liggen op vijf aandachtsgebieden:   

• Interventies voor jeugd tot 18 jaar met een start vanuit een achterstandspositie, met 
betrokkenheid van de ouders en in samenhang met het onderwijs; 

• Interventies voor de leeftijdsgroep van 6 tot 9 jaar, in samenhang met het onderwijs; 
• interventies voor vmbo en mbo jeugd, in samenhang met het onderwijs; 
• Een nieuwe aanpak die een aantal elementen uit het diverse bestaande aanbod voor 

jeugd van 0 tot 18 jaar (of een segment daaruit) combineert tot een samenhangend 
programma; 

• Experimenten voor volwassenen en/of jeugd op het terrein van een bewuste en 
kritische deelname in de digitale samenleving, en/of voor bibliotheken om hun rol 
hierin verder te ontwikkelen en zichzelf te professionaliseren. 

We streven ernaar om voor elk van deze vijf aandachtsgebieden een proeftuin in te richten. 
 

Criteria voor selectie proeftuinen  
Het voorgestelde experiment:    

• Past binnen de afspraken in het kader van het Bibliotheekconvenant 2020-20234 en 
in de focus van de programmalijn die hierboven is omschreven; 

• Verkent nieuwe mogelijkheden en benaderingen binnen een of meer bouwstenen, 
wordt in ieder geval uitgevoerd in samenhang met de bouwstenen Netwerk en 
Onderzoek en besteedt ook aandacht aan de samenhang tussen de fysieke en de 
digitale omgeving; 

• Is gebaseerd op een impactstrategie, geformuleerd volgens de aanpak van de 
Theory of Change;  

• Wordt ontwikkeld en uitgevoerd met bestaande en nieuwe partners in het lokale, 
regionale en/of nationale netwerk; 

• Wordt vanaf de start verder ontwikkeld samen met de beoogde doelgroep(en);  
• Is gericht op een zo groot mogelijk bereik binnen de beoogde doelgroep(en);  
• Wordt niet al gefinancierd vanuit een ander programma, zoals Basisvaardigheden of 

Digitale Inclusie, tenzij het een doorontwikkeling of nieuwe benadering betreft die 
voortbouwt op een onderdeel van een bestaand programma. De relatie met de 
andere financiering moet in de aanvraag helder omschreven zijn;  

• Toont bewustzijn van de bijdrage van de bibliotheek in het geheel van initiatieven. 
Het identificeren van aanvullende financieringsmogelijkheden of samenwerking met 
andere initiatieven wordt aangemoedigd; 

• Is opschaalbaar naar meer bibliotheken.  
  
De deelnemende bibliotheek:  

• Is al actief op het terrein en heeft al een zekere kennis, ervaring en infrastructuur 
opgebouwd rond het thema digitaal burgerschap.  

• Kan redelijkerwijs snel – binnen drie maanden na selectie – klaar zijn om van start te 
gaan; bekwaam personeel is aanwezig en beschikbaar of er is een helder plan voor 
het inzetten en trainen van personeel binnen drie maanden;  

• Is bereid om mee te doen in het TOC-traject (en onderzoek en effectmeting);  
• Is bereid om zelf te investeren in mensen en middelen; 

 
4 Zie https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekstelsel-netwerk/bibliotheekconvenant-2020-2023. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekstelsel-netwerk/bibliotheekconvenant-2020-2023
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• Heeft al een (beoogd) netwerk van lokale, regionale en/of nationale partners rond het 
experiment; 

• Heeft al ervaring opgebouwd in samenwerking met, en bereik van, de beoogde 
doelgroep in het experiment; 

• Is bereid en in staat om het experiment uit de proeftuin duurzaam te borgen als 
netwerkpartner, bijvoorbeeld door het zorgdragen voor hosting van zelfontwikkelde 
digitale tools, door het bijhouden van documentatie over de ontwikkelde onderdelen 
van bouwstenen en door te fungeren als vraagbaak voor andere bibliotheken die 
deze interventie willen inzetten; 

• Is bereid actief mee te werken aan kennisdeling en communicatie over het 
experiment. 

   
Selectieprocedure proeftuinen  
De procedure voor de selectie van de vijf proeftuinen verloopt als volgt:   

• De criteria en de procedure worden vastgesteld door het koersteam, dat gedelegeerd 
opdrachtgever is namens het bestuur van Stichting Pica. In dit koersteam zijn KB, 
SPN en de bibliotheken vertegenwoordigd op directieniveau; 

• Begin april wordt de uitvraag uitgezet via een brede selectie (bibliotheek)kanalen. Alle 
documenten met betrekking tot de aanmelding zijn te vinden op 
www.bibliotheeknetwerk.nl; 

• De sluitingsdatum voor indienen is vier weken na publicatie van de uitvraag; 
• De voorstellen worden ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier en 

verstuurd naar bibliotheekstelsel@kb.nl;  
• Het koersteam besluit binnen vier weken na de sluitingsdatum over de selectie; 
• Tijdens het selectieproces kijkt het koersteam ook naar de mogelijkheid om 

projectvoorstellen eventueel samen te voegen; 
• Alle inzenders krijgen uiterlijk 1 juni bericht.  

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/
mailto:bibliotheekstelsel@kb.nl

