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Maarten Lammers, sectormanager ontwikkeling OBA

Presentator
Presentatienotities
verbinden OBA NEXT met de huidige informatiewereld en met de leeromgeving die Amsterdam biedt, voor iedereen



samen 
leren, 
samen 
leven

Presentator
Presentatienotities
van collectie, naar connecties



next 'Wij dagen alle Amsterdammers uit om een leven lang te blijven leren.'



Wat moet je leren in een digitale samenleving?

next

Presentator
Presentatienotities
Vervreemding, digitale kloof, geletterdheid, inclusie



En waar leer je dat?

next

Presentator
Presentatienotities
Open voor iedereen vs. exclusieve kennisNiet iedereen voelt zich aangetrokken tot de innovatieve kennishubsGrenzen vervagen tussen scholen, musea, bibliotheken, hoe ziet dat er over 20 jaar uit? Welke functionaliteiten/plekken om te leren heb je eigenlijk nodig in de stad? Wat is de rol en de plek van de OBA daarin?



open

inclusief digitaal

leven lang ontwikkelen 

gids community

toekomstscenario’s voor 
kennis, informatie & educatie

toekomstscenario’s voor 
openbare bibliotheek

next



Presentator
Presentatienotities
MIT 2018, apps die mensen in de stad verbinden aan kennis en aan elkaar



1. Programma digitale agenda, Next is NU
• Digitale agenda stad Amsterdam
• Digitale inclusie
• Onderwijs op afstand

2. Nieuwe locatie op de Zuidas, te openen in 2026
• Akkoord gemeenteraad Amsterdam, 2019
• Definitief besluit winter 2020

next

Presentator
Presentatienotities
OBA NEXT is Innovatieprogramma gericht op de menselijke maat in snelveranderende en steeds meer technologisch gedreven samenlevingNieuwe locatie, tegenover VU en nabij station zuid, voorzien als internationaal OV-knooppunt



Presentator
Presentatienotities
MIT 2018, Seo, een open publieke ruimte



De stad groeit,

waar moet OBA groeien om dichtbij alle Amsterdammers te blijven;

De stad verandert,

hoe blijven we aansluiten bij de maatschappelijke en digitale agenda van de stad;

De Zuidas is van iedereen,

een gezonde publieke en openbare infrastructuur is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

next
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