
Jongeren bereiken vanuit het IDO 

in samenwerking met het onderwijs 



Voorstellen
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Onderzoek jongeren

• 61% van de jongeren wil niet te ver reizen 

voor het bezoeken van een informatiepunt

• 39% wil graag persoonlijk geholpen worden 

en het liefst spontaan langskomen, zonder 

afspraak

• 30% heeft de voorkeur voor volledig digitale 

hulp 



Wat heb je gedaan?

• IDO bereikbaar via WhatsApp 

• Pop-Up Informatiepunt en gastles op ROC en VO

• Ontwikkelen Escapebox jongeren en digitale overheid
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Doelen Informatiepunt voor doelgroep 

jongeren

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar in het Land van 
Cuijk en Maasduinen:

• zijn zelfbewust over (grenzen) eigen kennis van 
de digitale overheid

• weten wat ze moeten regelen als ze 18 jaar 
worden

• hebben een positieve ervaring met het 
Informatiepunt

• zijn zich ervan bewust dat je ook voor andere 
dingen dan boeken en studeren naar de 
bibliotheek kan komen

• weten waar, wanneer, hoe en waarvoor ze 
terecht kunnen bij het Informatiepunt 



Wat ging goed?

• Scholen waren enthousiast, ROC en 1 VO school verleende 

medewerking aan deze pilot 

• Team van collega’s was enthousiast en betrokken

• Communicatiematerialen ontworpen (posters, banners, 

webcamcover)

• Doelgroep bereikt met Pop-Up Informatiepunt en gastlessen op 

scholen (interactief)

• Ontwikkeling escapebox met Helden Inc. en de doelgroep!

• Resultaat escapebox en externe interesse hiervoor 
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Hoe in contact met scholen?

• Via bestaande relaties van jeugdafdeling Bibliotheek 

• Aansluiten bij periodiek overleg van Bibliotheek met alle scholen

• Jongerenwerkers van Sociom 

• Student Services of Student Service Centrum van ROC
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Posters en banners
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Pop Up Informatiepunt op school



Presentatie Studiekeuze-avond 
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Escapebox jongeren en digitale 

overheid
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Escapebox testen
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Escapebox op het ROC
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20 jongeren van 17 tot 20 jaar 

speelden de escapebox.
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Evaluatie van de jongeren:

(schaal van 1 tot 10)

• Cijfer voor escapebox: 7.5

• Aanraden aan anderen: 7.7

• Nieuw geleerd:

- Studiefinanciering

- Belastingaangifte

- Zorgtoeslag

- Donorregistratie
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(schaal van 1 tot 5)

• Vond je het leerzaam?

- 3.4

• Hoe leuk vond je de 

escapebox?

- 3.8

• Heb je nu meer geleerd wat 

je moet regelen als je 18 

wordt?

- 3.1
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Goed:
• Leerlingen zijn door het spel gemotiveerd om mee te doen 

en geeft een opening naar de gastles

• De combinatie met de gastles is een “must”

• Positieve indruk over het Informatiepunt

Kan beter:
• Het spelelement overstijgt het leermoment soms

• Veranderingen websites Rijksoverheid actueel houden in de 

presentatie tijdens de gastles



Wat ging minder goed?

• WhatsApp service (nog) niet aangeslagen bij de doelgroep

• Vinden van jongeren om mee te helpen met het ontwikkelen van 

de escapebox was een uitdaging 

• Wilden naast scholen ook graag jongerencentra bezoeken en 

leden die 18 jaar werden uitnodigen, maar dit is niet gelukt

• Percentage jongeren dat ons informatiepunt in de Bibliotheek 

bezoekt blijft beperkt (3%)
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Hoe nu verder?

• Escapebox en gastlessen op ROC worden onderdeel van 

burgerschapslessen

• Jaarlijkse aanwezigheid bij studiekeuzeavond van VO school

• Nieuwe afspraken met andere scholen

• In 2023 opening 4 nieuwe Informatiepunten in ons werkgebied 

zodat deze makkelijker toegankelijk zijn

• Escapebox en gastlessen voor VO worden opgenomen in de 

uitrol van ons BOS VO project aankomend jaar (om continuïteit 

te kunnen borgen)

• Onderzoeken doorontwikkeling- en uitrolmogelijkheden 

escapebox bespreken met de KB
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Wat wil je meegeven aan andere 

bibliotheken?

• Pop-Up werkt met name ter promotie van het Informatiepunt, het 

aantal vragen ter plekke valt tegen

• Interactief element helpt om aandacht studenten te trekken

• Win-actie Google Nest mini sloeg niet aan

• Middelbare scholen geven voorkeur aan bezoek van pop-up 

rondom studiekeuze-activiteiten i.p.v. op een random moment in 

de aula

• Aansluiten bij studiekeuze-activiteit was succesvol in het 

informeren van jongeren over digitale overheid 

• Escapebox sluiten goed aan bij bijv. burgerschapslessen
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