
Van Klik & Tik naar Digisterker

• Bied je beide programma’s los van elkaar aan binnen je bibliotheek dan 

kunnen cursisten die ‘doorstromen’ wel eens een ‘gat’ ervaren. Hoe zorg je 

voor een soepele doorgaande lijn tussen beide programma’s?

Tips voor een soepele aansluiting
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3. Zorg dat er - idealiter - niet meer dan een maand zit tussen Klik & Tik en Werken met de e-overheid. Als wel meer 

tijd ertussen, zorg dan voor extra digitaal aanbod ter overbrugging om het geleerde vast te houden.

1. Rond deze programma’s op Oefenen.nl goed af: Klik & Tik. De basis en Klik & Tik. Het internet op.

2. Laat mensen ter voorbereiding alvast laten kennismaken met DigiD.

4. Is de begeleider van Klik & Tik niet dezelfde als van Digisterker? Zorg dan voor een goede overdracht. 

5. Mensen oefenen thuis meestal niet met wat ze hebben geleerd. Nodig mensen uit op andere momenten in de week, 

waarop begeleiding aanwezig is. 
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Direct instromen bij Werken met de e-overheid? Zorg voor 

goede basis. Met Klik & Tik  kun je sommige onderwerpen 

nog eens herhalen. Ter opfrissing digitale kennis en ter indruk 

van vaardigheden cursist.

Er is een overzicht welke digitale vaardigheden nodig zijn om 

succesvol deel te nemen aan het programma  Werken met de 

e-overheid. En waar ze die vaardigheden kunnen bijspijkeren 

met Klik & Tik als nodig. 
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Belangrijk: Het geleerde zoveel mogelijk vasthouden en digitale kilometers maken. Met het programma Digisterker 

door Doen! kan cursist niet-behandelde onderwerpen uit de cursus zelf oefenen.

Meer Tips:

• Werkboeken Klik & Tik (via Eenvoudig Communiceren)

• Digitaalkaarten uit Taal voor het Leven (Stichting Lezen & Schrijven)

• Organiseer een oefencafé met thema’s.

• Praatplaten van Digisterker over 9 thema’s



Aanpak van Bibliotheek Venlo

• Voorbereidingen treffen bij Klik&Tik en/of IDO voor Digisterker

• Tussencursussen/Activiteiten voor specifieke vaardigheden
• Cursus DigiD

• Data-Detox

• DigiCafé

• Kan voor allerlei onderwerpen: toeslag aanvragen, gezondheidsverklaring, 
patiëntenportaal, etc. 



Voorbeeld: Cursus DigiD
Een kleine cursus om te oefenen met inloggen met de DigiD

Opzet: kleine groepjes (max. 6 deelnemers), veel begeleiding (1 medewerker en 2 
vrijwilligers)

Duur: vrijdagmiddag, 15:00-17:00



DigiD: wij doen het voor

• https://oefenenmetdigid.nl/

• Pak het werkblad en kijk mee

• Gebruikersnaam en wachtwoord

• DigiD app

7

https://oefenenmetdigid.nl/


Stappen: inloggen met 
gebruikersnaam + wachtwoord
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Stappen: inloggen met DigiD app
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Oefeningen: DigiD

Oefen nu zelf!

• Probeer uw DigiD uit

• Zie werkblad

• Ronde 1: met gebruikersnaam 

en wachtwoord

• Ronde 2: met DigiD app
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U gaat werken met persoonlijke informatie

• Wat mag de docent of medecursist zien? 

• Of juist niet?

Heeft u hulp nodig tijdens de cursus?

• Vraag de docent alleen mee te kijken als hij/zij uw persoonlijke 

informatie mag zien.

Persoonlijke informatie
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Voorbeeld: Data-Detox
Een week vol activiteiten rondom bewustwording van je digitale voetprint

Opzet: open inloop Klik&Tik toegespitst op een thema van de Data-Detox onder 
begeleiding van een vrijwilliger.









En nog veel meer in de planning 
voor 2023…


