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Korte terugblik 2021

• uitbreiding educatieve content
• realisatie van het Trefpunt Leermiddelen
• pilots Inloopscholen
• start project Cursusplatform
• verdere realisatie sociaal-educatieve kaart
• deskundigheidsbevordering

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/trefpunt-leermiddelen
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Wat gaan we dit jaar doen?

• Hoger bereik (‘terugwinnen’ van de doelgroepen die we tijdens corona zijn verloren)
• Beter gebruik van de materialen door bibliotheken
• Meer experimenteren met online en blended aanbod
• Positionering op het gebied van gezondheidsvaardigheden
• Pilots op het gebied van duurzame arbeidsmarktparticipatie
• Ontwikkeling cursusplatform voor eindgebruikers
• Doorontwikkeling sociaal-educatieve kaart in relatie tot doorverwijzing naar 

leeractiviteiten en b.v. juridische hulpverlening   (andere gedeelte valt onder opgave 2 ) 
• Bibliotheek ook als toegangspoort tot andere scholing naast de eigen programmering
• Borging kwaliteit  Digitaalhuizen
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‘Randvoorwaarden’

• Samenwerking met partners! Op alle niveaus
• Landelijk ten dienste van lokaal
• Maatschappelijke impact ‘laten zien’
• 2022 ook gebruiken voor ontwikkeling visie en strategie op de lange 

termijn (inclusief financiering)



Landelijk programma
Persoonlijke Ontwikkeling

Georges Elissen en Mirjam Zweers
Netwerkdag 03-02-2022 Utrecht





Opdracht vanuit de netwerkagenda voor 
Leven Lang Ontwikkelen

Basisvaardigheden: 
Programmering in de bibliotheken voor de kwetsbare/ onvaardige
doelgroepen die zich moeten ontwikkelen

Persoonlijke Ontwikkeling:
Programmering in de bibliotheek voor de niet-kwetsbare/ vaardige 
doelgroep:
13,4 miljoen Nederlanders die zich willen ontwikkelen (18+) 



Doelstellingen programma PO 1/2

Programmateam in de lead – in 2023 is er:

1. Landelijke kennisdeling en netwerkvorming;
2. Breed gedragen invulling voor landelijk programma;
3. Landelijke leergang;
4. Verkenning landelijke samenwerkingspartners en financiering.



Doelstellingen programma PO 2/2

Programmateam in ondersteunende rol – in 2023 is er:

1. Blended learning en pilot e-content (i.s.m. KB);
2. Innovatieve impulsen vanuit Fieldlab Zuid;
3. Onderzoek en monitoring van PO landelijk (i.s.m. KB).



1. Landelijke kennisdeling en netwerkvorming

Landelijke dag voor programmeurs PO, 1ste editie 28 april 2022

Landelijke nieuwsbrief PO en Bieb2Bieb groep

Regulier landelijk PO overleg met POI’s en KB



2. Breed gedragen invulling PO

Ontwikkeling praatplaat, met uitgebreide aandacht voor belang en 
urgentie van PO inclusief ToC

Ontwikkeling strategietool en werksessie voor de borging van PO in 
bibliotheek-organisaties



3. Landelijke leergang programmeren

Alle POI’s aansluiten op de bestaande leergang en de leergang 
gezamenlijk inhoudelijk doorontwikkelen

Landelijk PO intervisie en coaching van programmeurs in de steigers 
zetten



4. Verkenning landelijke samenwerkingspartners 
en financieringsmodellen

Publiceren verkenning financieringsmogelijkheden en best practices
financiering PO

Verkenning landelijke samenwerkingspartners en samenwerking testen 
in pilots



Vragen / reacties?
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