
DIGITAAL BURGERSCHAP

Belangrijkste effecten uit de TOC



Vaardigheden
Burgers maken op veilige en 

laagdrempelige wijze kennis met 

(nieuwe) technologie en de kansen 

die digitalisering en technologie 

bieden in hun leven 

Dit effect is erop gericht dat burgers in een veilige omgeving, bijvoorbeeld in een maakplaats of andere 

plekken in de bibliotheek, in contact komen met digitale ontwikkelingen en technologie. Het gaat om de 

laagdrempelige kennismaking in een veilige omgeving, vaak met toegang tot advies en begeleiding, die 

moet leiden tot een positieve ervaring. Bezoekers kunnen op speelse of creatieve wijze kennis maken met 

technologieën en toepassingen waarmee zij anders niet snel in contact zouden komen en verleid worden 

om verder te ontdekken en uit te proberen wat allemaal kan met technologie en op het gebied van 

digitalisering

Burgers ontdekken de meerwaarde 

van digitalisering en technologie, 

zijn gemotiveerd te ontdekken en 

experimenteren 

Bij dit effect draait het erom dat burgers zelf zien wat de toegevoegde waarde is van digitalisering en 

technologie en hoe zij hiervan profijt kunnen hebben in hun eigen leven. Dit kan ertoe leiden zij gemotiveerd 

raken om verder te leren en nieuwe dingen uit gaan proberen. Dit effect is bijvoorbeeld toepasbaar op 

activiteiten rondom citizen Science: burgers gaan hierbij zelf aan de slag met moderne meetapparatuur om 

allerhande data te verzamelen, delen, analyseren en rapporteren die kunnen helpen de eigen leefomgeving 

in kaart te brengen en te verbeteren. 

Burgers zijn zich bewust van de 

effecten van technologie en 

digitalisering op hun persoonlijke 

leven en op de samenleving 

Hierbij gaat het erom dat burgers zich bewuster worden van zowel de positieve als de negatieve effecten 

van technologie en digitalisering op hun leven en op de samenleving. Zij weten technologie en digitalisering 

in het perspectief van hun eigen leven en de samenleving te plaatsen en vormen daarover een mening of 

nieuw bewustzijn. Dat kan hen enthousiast maken, maar ook kritischer. 

Burgers zijn zich bewust van het 

nut en de noodzaak van digitale en 

technologische vaardigheden en 

raken gemotiveerd om (door) te 

leren

De kennismaking met technologie kan een bewustzijn aanwakkeren over de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om hierin goed mee te kunnen komen. Dit kan ertoe leiden dat mensen zich – binnen dan wel 

buiten het verband van de bibliotheek - verder gaan verdiepen en/of een breder leertraject starten. 



Weerbaarheid
Burgers zijn zich bewust van de kennis en 

vaardigheden die zij nodig hebben om regie over hun 

data te krijgen en te blijven behouden (en maken 

bewuste keuzes in welke data ze met anderen delen)

De programmalijn Digitaal Burgerschap beoogt dat burgers via het aanbod van 

de bibliotheken kennis en vaardigheden ontwikkelen om de grip op hun data 

vergroten en behouden. Dat begint met een bewustzijn over de manier en 

schaal waarop data worden verzameld en wat hier vervolgens mee gebeurt. 

Vervolgens zal er b behoefte aan meer handelingsperspectief: burgers weten 

beter hoe zij de soevereiniteit over hun eigen data kunnen behouden. 

Activiteiten rond thema’s als algoritmes, privacy en artificiële intelligentie richten 

zich vaak op dit vraagstuk. 

Burgers ontwikkelen de voor hen benodigde kennis en 

vaardigheden om zich effectief te kunnen blijven 

beschermen tegen risico’s in de digitaliserende 

samenleving

Bij dit effect gaat het vooral om cyberveiligheid en de mate waarin burgers zich 

leren beschermen tegen de diverse risico’s die horen bij online participatie, 

zoals hacks, phishing, cyberpesten, en andere vormen van schadelijk en 

immoreel online gedrag. 

Burgers ontwikkelen de voor hen benodigde kennis en 

vaardigheden om betrouwbare informatie te vinden en 

te benutten en zich te weren tegen online informatie 

manipulatie 

Weerbaarheid tegen desinformatie is een belangrijk doel binnen de 

programmalijn. Hiertoe is het belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de 

omvang en impact van het fenomeen desinformatie en de juiste kennis 

vaardigheden ontwikkelen om zich hiertegen te weren. Dat houdt in dat ze 

weten hoe ze betrouwbare informatie vinden en gebruiken, maar ook hoe zij om 

kunnen gaan met onjuiste informatie. 



Participatief burgerschap
Burgers zijn zich bewust van waar zij 

zich kunnen informeren over en een 

bijdrage leveren aan maatschappelijke 

kwesties (in hun leefomgeving) die hen 

persoonlijk aangaan 

Participatief burgerschap draait om een actieve houding en bijdrage aan de publieke zaak, 

waar iedereen onderdeel van is. Dat begint bij een bewustzijn en kennis van wat speelt in de 

directe leefomgeving van burgers en de vraagstukken die daar leven. De bibliotheek is een 

plek waar die kennis vaak beschikbaar is en die een eerste stap kan zijn om zich te 

informeren over en bij te dragen aan lokale vraagstukken. 

Burgers nemen (online) deel aan het 

gesprek en besluitvorming over 

maatschappelijke kwesties met respect 

voor democratische waarden 

Een volgende stap richting een actieve bijdrage is de deelname aan de maatschappelijke 

dialoog. Bibliotheken bieden bij uitstek een plek waar het maatschappelijk gesprek gevoerd 

kan worden en/of burgers uitgenodigd om hier op laagdrempelige wijze aan deel te nemen. 

Het feit dat z’n gesprek in een inclusieve en veilige plek gevoerd kan worden, maakt dat er 

ruimte is voor meerstemmigheid en dat burgers kennis kunnen maken met diverse 

opvattingen en perspectieven.  

Burgers nemen actief deel aan 

activiteiten binnen de publieke zaak 

Gestimuleerd en gefaciliteerd door bibliotheken kunnen burgers actief deelnemen aan 

maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of activiteiten in de buurt. Ook kunnen 

bibliotheken bemiddelen en faciliteren bij activiteiten om de leefomgeving te verbeteren, 

bijvoorbeeld van buurt initiatieven. Een specifieke vorm van burgerbetrokkenheid is citizen

science, waarbij burgers zelf aan de slag gaan met het verzamelen van data die kunnen 

helpen bij het oplossen van vraagstukken. 


