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Kennismaking 



Kennismaking met u

• Mbo? 

• Bibliotheek?

• Anders?
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1. Digitale overheid en jongeren

• Er zijn ? overheidsorganisaties in Nederland

• Er zijn 1600 overheidsorganisaties in Nederland

• Een hotel mag wel/geen kopie maken van je ID-bewijs

• Een hotel mag wel/geen kopie maken van je ID-bewijs

• Vanaf ? jaar ben je verplicht een ID-bewijs bij je te dragen

• Vanaf 14 jaar ben je verplicht een ID-bewijs bij je te dragen

• ? % van de jongeren onder de 19 jaar doen geen teruggaaf 
inkomstenbelasting

• 25% van de jongeren onder de 19 jaar doet geen teruggaaf 
inkomstenbelasting



1. Digitale overheid en jongeren



1. Digitale overheid en jongeren

Ervaringen jongeren

• Ze snappen ‘overheid’ niet goed

• Ze weten sites niet te vinden

• Teksten en procedures zijn ingewikkeld

• Grote verschillen in taalvaardigheid 

• Informatievaardigheden beperkt

• Mediawijs gedrag beperkt

Mijn overheid van de toekomst, Logius (2016); 

Vraaggesprekken jongeren en digitale overheid (v)mbo. Digisterker (2017)



1. Digitale overheid en jongeren

Consequenties tekort taal- en digitale vaardigheden

• Niet-gebruik of niet-juist gebruik overheidsregelingen:

• Studentenreisproduct onder 18 jaar

• Stopzetten studiefinanciering bij staken studie

• Toeslagen

• Schuldenproblematiek



1. Digitale overheid en jongeren

Wat is vereist voor goed gebruik?

• Kennis van de (overheids)wereld

• Taal-/leesvaardigheid: woordenschat

• Digitale informatievaardigheden: zoeken - vinden - verwerken

• Mediawijsheid



2. Vaardigheid jongeren: lezen

Laaggeletterdheid 15-jarigen, naar opleidingstype

Leesmonitor Stichting Lezen (2018)



2. Vaardigheid jongeren: digitale geletterdheid 

Onderzoeksgegevens

• 70% leerlingen 2e klas VO kan niet zelfstandig digitaal informatie 
verzamelen en beheren

• Digitale vaardigheden ‘life style’ - maatschappelijk functioneren 



3. Landelijk beleid: onderwijsontwikkelingen

VO: 

- Digitale geletterdheid

- Burgerschap

MBO:

- Burgerschapsdimensies

- Lezen in mbo 



3. Landelijk beleid: digitale overheid

Agenda Digitale Overheid 2019-2021 (BZK)

• Innovatie

• Versterken digitale infrastructuur

• Dienstverlening toegankelijker

• Digitale inclusie



4. Jongerenprogramma Digisterker 

Twee sporen 

• Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid (15-18 jaar)

• vmbo, bovenbouw / mbo, onderbouw  

• Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren (15-25 jaar)



5. Lesprogramma Doe je digiding!

Modules

1. Overheid, Burger en DigiD

2. Identiteit

3. Bijbaan 

4. Studeren

5. Verkeer en vervoer 

6. Zorg – i.s.m. Zorgverzekeringslijn



5. Lesprogramma Doe je digiding!

Algemene leerdoelen Doe je digiding!

• Vergroten van kennis van de overheidswereld

• Vergroten van digitale informatievaardigheden

• Vergroten van competenties mediawijsheid

• Vergroten van de woordenschat



5. Lesprogramma Doe je digiding!

Aansluiting bij vakken mbo

• Burgerschap

• Loopbaanoriëntatie en – begeleiding

(mentoruren, Nederlands, studielessen)



5. Lesprogramma Doe je digiding!

Uitgangspunten

• Aansluiten bij leefwereld doelgroep

• Leren door doen (leerstof via opdrachten)

• Herhalen leerstof via kennischecks

• Direct feedback 

• On- en offline leren (blended)

https://doejedigiding.nl/


5. Lesprogramma Doe je digiding!

Opzet modules

https://doejedigiding.nl/courses/bijbaan/


5. Lesprogramma Doe je digiding!

Docentenmaterialen



5. Lesprogramma Doe je digiding!

Monitoren voortgang



6. Ervaringen Doe je digiding!

Aventus, locatie Apeldoorn



7. Zelf bekijken Doe je digiding! 

• U wordt ingedeeld in groepjes van 3 personen

• Elk groepje heeft minimaal 1 laptop, een vel papier en stiften

• Elk groepje krijgt een kaartje met een opdracht 

• U krijgt 15 minuten om de opdracht uit te voeren 

• Daarna pitcht uit elk groepje 1 persoon de bevindingen (1 minuut)   

Ga naar https://doejedigiding.nl/

https://doejedigiding.nl/
https://doejedigiding.nl/


7. Zelf bekijken Doe je digiding! – deel 2

Nabespreking:

• Wat valt op bij de pitches van de andere tweetallen? 

Aanvullende vragen aan Roland?



8. Op pad met Doe je digiding! 

PR-materialen

• Poster 

• Folder

• https://www.digisterker.nl/jongerenprogramma

• https://twitter.com/doe_je_digiding

• Gratis workshop /gratis gastles op school

https://www.digisterker.nl/jongerenprogramma
https://twitter.com/doe_je_digiding


8. Op pad met gebruik van Doe je digiding! 

Welke mogelijkheden ziet u binnen uw werk ?

• Inzetten binnen school?

• Bibliotheek als: 

• Intermediair/adviseur?

• Trainer/Voorlichter?

• Gastdocent?

https://doejedigiding.nl/2019/10/21/voor-bibliotheken/

https://doejedigiding.nl/2019/10/21/voor-bibliotheken/


9. Top en tip



Dank u wel en veel succes!

Contact?

angeliek.vanderzanden@digisterker.nl

Doe_je_digiding

digisterker.nl/jongerenprogramma

R.Thyssen@aventus.nl

mailto:angeliek.vanderzanden@digisterker.nl
https://digisterker.nl/jongerenprogramma
mailto:r.thijssen@aventus.nl

