
De aanpak van  



Doelstelling pilot IDO

- Meer jongeren naar het IDO trekken binnen de bibliotheek
- Jongeren laten groeien in zelfredzaamheid & zelfstandigheid ter 

voorbereiding op hun toekomst. 
- Vergroten kennis digi- vaardigheden
- Vergroten kennis digitale overheid 
- Aanbod bibliotheek onder de aandacht brengen bij jongeren, ouders, 

docenten, samenwerkingspartners 



Welke stappen hebben wij genomen? 

Samenwerking gezocht met beroepscollege en 
samenwerkingspartners van de bibliotheek. 

Invulling workshops tijdens projectweek/ vertraagde week 
- Workshops vanuit programma Doejedigiding van 

Digisterker
- Workshops fishing/ money mule, smart met geld 
- Pop-up inloopspreekuur IDO op school 



- Workshops voor 1-4 jaars leerlingen 

- Verplichte workshops Burgerschap voor 3e jaars leerlingen

- Overheid, Burger en DigiD

- Bijbaan
- Belasting



- Presentatie opgedane kennis en aanbod IDO en Bibliotheek presenteren          
aan medeleerlingen, docenten en ouders.              



Wat ging goed?

- Zowel jongeren en school zijn enthousiast over het aanbod 
workshops Digisterker/Digidingendesk

- Aanbod workshops sluit aan binnen burgerschapsonderwijs

- De IDO’s en inloopspreekuren zijn onder de aandacht 
gebracht door het organiseren van workshops in de 
bibliotheek

- Ontvangst van jongeren op locatie werkt drempelverlagend, 
nemen kennis van algehele programma in de bieb   



Wat ging minder goed?

- Pop up IDO op school behoeft een lange adem. 

- Inloopspreekuur tijdens de pauze lijkt geen succesvol 
moment

- Herkenbaarheid- kiezen voor vast en herkenbaar gezicht



Hoe gaan wij verder?

- Samenwerking Beroepscollege PL VMBO Holz wordt 
voortgezet binnen de vertraagde weken

- Pop up krijgt andere invulling.  Aansluiting bij 
informatieavonden op school

- Inzet jongeren als ambassadeurs. Samenwerking met MBO/ 
HBO studenten



Wat willen wij meegeven aan andere 
bibliotheken?

- Breng de inloopspreekuren van de IDO’s onder de aandacht 
door workshops te organiseren

- Ga niet alleen bij scholen langs, maar nodig ze ook uit in de 
bibliotheek, om ze kennis te laten maken met het complete 
aanbod van de organisatie

- Jongeren stappen makkelijker op je af met een vraag als ze je 
al kennen; zorg dus voor een vertrouwd gezicht


