Doe je digiding!

beter voor te bereiden op de omgang met de

Jongeren en de

informatievaardigheden te vergroten.

digitale overheid
Stichting Digisterker heeft een lesprogramma
ontwikkeld voor jongeren in het (v)mbo, om hun te
leren omgaan met de digitale overheid. Het

digitale overheid en zo hun digitale

VOOR WIE IS DOE JE DIGIDING! BEDOELD?
Het lesprogramma richt zich op jongeren tussen 15
en 18 jaar in vmbo-leerjaar 4 en in het mbo-leerjaar
1. De modules zijn getest op diverse vmbo- en mboscholen op diverse niveaus.

programma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale
overheid’ richt zich op thema’s zoals Identiteit, Bijbaan,
Studeren en Verkeer. Het programma zorgt voor het
vergroten van digitale informatievaardigheden van
jongeren. In deze flyer leest u over de inhoud van het
programma en over de mogelijke rol van de
bibliotheek.

WAAROM DIT PROGRAMMA VOOR

WAT IS DE INHOUD VAN DOE JE DIGIDING! ?

JONGEREN?

Doel van het lesprogramma is om zowel de kennis

Jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) en

van de (digitale) overheid als de digitale informatie-

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben vaak

vaardigheden van jongeren te vergroten. Doe je

moeite met het gebruik van digitale

digiding! sluit inhoudelijk aan bij mens- en

overheidsdiensten. Ze kunnen de informatie niet

maatschappijvakken zoals maatschappijleer en

vinden en vinden de teksten en procedures op de

burgerschap/loopbaanoriëntatie in het vmbo, en

overheidssites ingewikkeld. Uit onderzoek blijkt dat

burgerschap en studie-/loopbaanbegeleiding in het

70% van de tweedejaars leerlingen in het vo niet

mbo.

zelfstandig een computer kan gebruiken om
informatie te verzamelen en te beheren.

Doe je digiding! bestaat op dit moment uit zes
modules. Elke module biedt lesstof voor een

Vooral leerlingen in het vmbo en het

blokuur. De modules kennen een brede oriëntatie

praktijkonderwijs hebben daar veel moeite mee.

op het genoemde thema en werken toe naar de

Jongeren hebben wel zogenoemde ‘lifestyle-

voorbereiding op een concrete actie. Deze staat

vaardigheden’ (gebruik van sociale media, video’s,

tussen haakjes genoemd.

games). Maar ze hebben onvoldoende digitale
vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt of in

1. Overheid, Burger en DigiD (aanvragen en

het contact met de overheid. Stichting Digisterker

activeren DigiD)

heeft het lesprogramma Doe je digiding! Jongeren

2. Identiteit (aanvragen paspoort en ID-kaart)

en de digitale overheid ontwikkeld om jongeren

3. Bijbaan (teruggaaf inkomstenbelasting)

4. Studeren op mbo (aanvragen studiefinanciering

INLOOPSPREEKUUR VOOR JONGEREN

en studentenreisproduct)

Naast het lesprogramma is een inloopspreekuur

5. Verkeer en vervoer (theorie-examen, aanvraag

ontwikkeld voor jongeren. Dit is gebeurd met

rijbewijs, tenaamstelling, verzekeren).

middelen van de Koninklijke Bibliotheek en in

6. Zorg (zorgverzekering en zorgtoeslag)

samenwerking met vier pilotbibliotheken. Het
inloopspreekuur, genaamd Digidingen-desk.

Het lesprogramma wordt in een online leeromgeving

Inloopspreekuur voor jongeren, richt zich op

aangeboden. De aanpak combineert online

jongeren die ondersteuning wensen bij het digitaal

individueel werken met klassikale momenten van

zaken doen met de overheid. Het inloopspreekuur

interactie. Doe je digiding! omvat ook

kan invulling krijgen in de bibliotheek, op de school

docentenhandleidingen en antwoordbladen.

of op een andere plek. De aanpak van

Digisterker biedt een nascholingsmodule aan voor

Digidingen-desk staat beschreven op

mediacoaches die het lesprogramma willen

https://digidingen-desk.nl/ Bibliotheken kunnen per

aanbieden aan vmbo- en/of mbo-scholen.

mail een wachtwoord aanvragen dat toegang geeft
tot deze website (zie contactinformatie).

Vanaf maart 2019 komt het programma landelijk
beschikbaar via Stichting Digisterker.

WAAR VINDT U MEER INFORMATIE?
Bent u enthousiast geworden en wilt u meer

WAT KAN DE BIBLIOTHEEK MET HET
LESPROGRAMMA?
Steeds meer bibliotheken ondersteunen het
voortgezet onderwijs en het mbo. Dat gebeurt al
dan niet vanuit de Bibliotheek op school VO. Het
lesprogramma Doe je digiding! Jongeren en de
digitale overheid kan een goede invulling zijn van de
dienstverlening aan vmbo- en mbo-scholen gericht

informatie? Neemt u dan contact op met Angeliek
van der Zanden, Programmaleider
Jongereneducatie, telefoon 06-27436189; e-mail:
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl. Ook kunt u
zich abonneren op de Digisterker-Nieuwsbrief via de
website van Stichting Digisterker
(www.digisterker.nl/). Daarin leest u 6-wekelijks over
de laatste ontwikkelingen.

op digitale informatievaardigheden/mediawijsheid. U
kunt dit programma adviseren aan de school en de
docenten waar nodig ondersteunen bij het gebruik
van het materiaal.

CONTACTPERSOON Angeliek van der Zanden
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl
ADRES
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
TELEFOON
+06 27 43 61 89
WEBSITE
www.digisterker.nl

