
PROGRAMMERING 
EN COLLECTIE 
DigiSnacks zijn microlearnings - snacks - 
voor de digitaal comfortabele volwassene 
die handige apps behandelen. De kleine  
‘weetjes’ zorgen ervoor dat de gebruiker 
weer een stap verder gaat in zijn of haar 
digitale ontwikkeling.

In dit document vind je ideeën voor je  
programmering, een titellijst, podcasttips  
en een paar overige suggesties om  
DigiSnacks aan je collectie te koppelen.

De DigiSnacks van Probiblio zijn geschikt om als weggevertje neer te zetten bij de uitleen- 
computers van de bibliotheek, maar er is veel meer uit te halen: 

•  Bespreek de kaarten en de bijbehorende filmpjes tijdens een mediabijeenkomst, het  
Taalcafé, Tablet Café of in de Digitale Huiskamer; 

• Geef een kaart mee tijdens een cursus Digisterker;
• Stop een ‘snack’ in een boek met hetzelfde onderwerp;
•  Maak kleine tentoonstellinkjes in de bieb rondom een DigiSnack, of voeg de DigiSnacks toe 

aan een passende tentoonstelling. Zie de Snacks als onderdeel van je collectie;
• Ga met een DigiSnack de boer op en bezoek – bijvoorbeeld – een verzorgingstehuis;
•  Gebruik een DigiSnack om dieper op een onderwerp in te gaan, bijvoorbeeld GPS en de  

toegang daartoe. Iets dat wordt aangekaart in de DigiSnack Fietsknoop.

Zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken. 
Heb je een unieke toepassing bedacht en wil je die graag met  
ons delen? Stuur dan gerust een mailtje naar avson@probiblio.nl 
of mmanshanden@probiblio.nl 

Aan de slag met DigiSnacks in jouw programmering.
PROGRAMMERING



Weet je hoe je de DigiSnacks wilt inzetten, maar kan je nog wel wat  
inspiratie en attributen gebruiken? Onderstaande (titel)lijst helpt je op weg! 

Titel: Zelf een podcast maken: in 5 stappen van idee  
tot aflevering
Auteur: Moeraert, Eva
Titelnummer: 1467972

Titel: Hoe maak ik een podcast?
Auteur: Bajema, Chris
Titelnummer: 1455569

Titel: De kleine podcasten voor dummies® 
Auteur: Haring, Richard den
Titelnummer: 1218813

Titel: De radio: een cultuurgeschiedenis
Auteur: -
Titelnummer: 1303569

Titel: De vogel en de componist
Auteur: Rochette, Fernand
Titelnummer: 1440550

Titel: Van Kooten en de beat
Auteur: Kooten, Kasper van
Titelnummer: 1464281

Titel: Singing in the brain: over de unieke  
samenwerking tussen muziek en de hersenen
Auteur: Scherder, Erik
Titelnummer: 1105329

Luister naar de BibliotheekCast, de podcast van de  
bibliotheek!

Schermen zijn niet meer weg te denken uit ons  
dagelijks leven, maar hoe ga je ermee om? Luister  
naar de podcast Media Ouders voor inzichten.

Luister naar de podcast Vanuit Beeld en Geluid Den 
Haag die onderzoekt hoe wij allemaal in media leven.

Weet je niet wat je wilt luisteren? VINK: De podcastgids 
van Nederland geeft je luistertips. 

Luister met Parel Radio naar een selectie van de  
mooiste radio-documentaires en hoorspelen. 

Hoe maak je eigenlijk een goede podcast? Lees het in de 
blog van Maike van Pelt! 

Wat is een podcast eigenlijk? NPO Radio 1 legt het voor 
je uit in Superhandig: zo werkt een podcast.

Titel: Johann Sebastian Bach
Auteur: Hart, Maarten ‘t
Titelnummer: 1187425 

Titel: Lekkere stukken: de allermooiste muziek die ik ken
Auteur: Bodde, Mike
Titelnummer: 1067049 

Titel: De podcastprofessor
Auteur: Ruiter, Peter de
Titelnummer: 1231688 

Titel: Podcasting
Auteur: Kuipers, Sietse
Titelnummer: 275999 

Titel: The Beatles: get back
Auteur: Beatles, The
Titelnummer: 1453060 

Titel: Beeld + geluid: een eeuw vintage : 1900 - 2000
Auteur: -
Titelnummer: 642774 

Titel: De kracht van geluid: over de onderschatte  
impact van geluid en de invloed ervan op ons  
dagelijks leven
Auteur: Engels, Cedric
Titelnummer: 1301061

Boektitels

Podcasts

Extra inspiratie

1.  EEN PODCAST LUISTEREN MET 
GOOGLE PODCASTS

Koppel DigiSnacks aan je collectie!
COLLECTIE 
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Titel: De virtuoze vogelzanggids: stapsgewijs  
vogelgeluiden leren herkennen voor iedereen
Auteur: Haan, Nico de
Titelnummer: 1470546 

Titel: Thuisvogels : 50 verhalen over vogels kijken  
vanuit huis
Auteur: Ouweneel, Gerard
Titelnummer: 1467973

Titel: Zakboek voor de vogeltuin : maak van je tuin een 
paradijs voor vogels
Auteur: Verachtert, Marcl
Titelnummer: 1471291 

Titel: Vogels vergelijken : herken soorten die op  
elkaar lijken
Auteur: Diek, Harvey van
Titelnummer: 1463661 

Titel: Een tuin vol met vogels
Auteur: Rouse, Dan
Titelnummer: 1434215 

Luister naar de Vogelspotcast en kijk vanaf nu wat  
vaker omhoog. 

Wat zijn de drijfveren van mensen die net een stap 
verder gaan in het beschermen van vogels en  
natuur? Hoor het in de podcast Vogelpassie van  
Vogelbescherming Nederland.

Luister in Uitgevogeld naar de zoektocht achter  
een vogelnaam, een podcast van Vogelbescherming 
Nederland.

Dompel je onder in natuur, milieu, klimaat en  
duurzaamheid met de podcast Vroege Vogels

Wandel door het prachtige Nederlandse landschap  
met de podcast Wandellust 

Laat je in de podcast Puur Natuur meenemen door de 
gebieden van Natuurmonumenten. 

Leer vogels herkennen met de website van Natuurpunt. 

Ga op stap met de Vogelgids van de Vogelbescherming.

Titel: Nicolien Mizee's vogelboek
Auteur: Mizee, Nicolien
Titelnummer: 1450416 

Titel: Hoe maakt u van uw tuin of balkon een  
vogelparadijs en waarom?
Auteur: Haan, Nico de
Titelnummer: 1405779 

Titel: De gewiekste vogelgids: slim en eenvoudig vogels 
herkennen voor iedereen
Auteur: Haan, Nico de
Titelnummer: 1399894 

Titel: Wensvogels
Auteur: Dorrestijn, Hans
Titelnummer: 1346285 

Titel: Wat zingt daar?: vogelzang door het jaar heen
Auteur: Vos, Dick de
Titelnummer: 1355729 

Boektitels

Podcasts

Extra inspiratie

2. VOGELS HERKENNEN MET BIRDNET
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Titel: De taal van de fiets
Auteur: Daniels, Wim
Titelnummer: 1201793

Titel: The Cycling Paradise: The Netherlands
Auteur: Lange, Peter de
Titelnummer: 1394949

Titel: Fietsgek: reportages/foto/lifestyle/design
Auteur: Lange, Peter de
Titelnummer: 1238770

Titel: Eeuw in versnelling: hoe de fiets voor een 
maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde
Auteur: Rijk, Maria
Titelnummer: 1185037

Titel: Omstreken: ode aan het beste fietsland ter wereld
Auteur: Heijne, Merijn
Titelnummer: 1464749

Titel: De allermooiste fietsroutes van Nederland
Auteur: -
Titelnummer: 1408348

Verzot op fietsen en alles wat daarmee te maken heeft? 
Luister dan naar de podcast Live Slow Ride Fast.

Wielrennen, hoe doe je dat eigenlijk? De Stap op! Pod-
cast vertelt je hoe. 

Een podcast gewoon over fietsen: De Nieuwe Spaak  

Duik met de podcast El Tarangu in het verhaal achter de 
wielerheld.

Duik in de geschiedenis van Ratio Tour de France met de 
podcast 50 jaar Tour de France.

Kan je geen genoeg krijgen van fietsen? Bezoek dan 
eens de website van de Fietsersbond. De bond die de 
belangen van fietsers behartigd.

Titel: Fietsen van Walcheren naar de Waddenzee
Auteur: Meer, Marica van der
Titelnummer: 1417979

Titel: Je fiets repareren en onderhouden voor dummies
Auteur: Bailey, Dennis
Titelnummer: 981286

Titel: Handboek fietsreparaties: onderhoud en reparatie 
van de moderne fiets
Auteur: Plas, Rob van der
Titelnummer: 953842

Titel: Het geluk van fietsen: grappige en absurde  
verhalen van een fietsfreak
Auteur: Valkenburg, Kees
Titelnummer: 1379562

Titel: Op die fiets
Auteur: Jong, Wim de
Titelnummer: 1121197

Boektitels

Podcasts

Extra inspiratie

3.  FIETSEN MET KNOOPPUNTEN 
MET FIETSKNOOP
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Titel: De post: 500 jaar geschiedenis in Europa =  
La poste: 500 ans d’histoire en Europe
Auteur: Schouberechts, Vincent
Titelnummer: 1058764

Titel: Ode aan de brief: kroniek van een verdwijnend 
fenomeen
Auteur: Garfield, Simon
Titelnummer: 920196

Titel: P.S. : van liefdespost tot hatemail:  
de 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven
Auteur: -
Titelnummer: 1284594

Titel: Geschreven geschiedenis: brieven die de wereld 
hebben veranderd
Auteur: -
Titelnummer: 1288849

Titel: De gestolen zegel
Auteur: Klein, Bram
Titelnummer: 1228553

Titel: Check je e-mail en brief : tips en checklists voor 
betere e-mails en brieven
Auteur: Tiggeler, Eric
Titelnummer: 1127254 

Luister in De brieven van mijn grootvader naar liefdes-
brieven geschreven in de Tweede Wereldoorlog en laat 
je meevoeren in het verhaal van een jonge twintiger. 

In Van Goghs mooiste brieven lezen Nederlandse 
schrijvers, acteurs en muzikanten voor uit de beroemde 
brieven van Vincent van Gogh.

Benieuwd waar de postzegel vandaan komt? Luister 
dan naar aflevering #44 van de podcast Nooit Geweten: 
De uitvinding van de Postzegel.  

Luister in de podcast Liefdesbrieven van een kampbeul 
naar de zoektocht van zoon Fokko naar zijn vader  
Willem van der Neut.

Hoe komst post eigenlijk op het juiste adres?  
Het Klokhuis zoekt het voor je uit in Doen Ze Dat Zo? 

Of ben je meer benieuwd naar het hele proces achter  
en postzegel? Bekijk dan deze aflevering. 

Wil je graag je eigen postzegel ontwerpen? Dat kan,  
ga hiervoor naar de website van PostNL!

Titel: Post uit de vergetelheid: brieven en kaarten uit 
getto’s en nazi-kampen
Auteur: Vlaskamp, Bennie
Titelnummer: 434562 

Titel: Dagboek van een postbode
Auteur: Frolke, Viktor
Titelnummer: 1065474 

Titel: Hier is de post!: 50 verrassende, verdrietige,  
vrolijke + bizarre postbode-verhalen
Auteur: Hop, Rico
Titelnummer: 891227

Titel: NVPH catalogus Nederland 2022
Auteur: -
Titelnummer: 1371451

Titel: Postzegels + postzegels verzamelen: het  
geillustreerde naslagwerk voor 3000 van de mooiste 
postzegels ter wereld en een professionele gids voor het 
starten en opbouwen van een geweldige verzameling
Auteur: Mackay, James
Titelnummer: 296837

Boektitels

Podcasts

Extra inspiratie

4.  EEN POSTZEGELCODE KOPEN EN  
GEBRUIKEN MET POSTNL
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Titel: Time to momo: dagje kunst + cultuur  
in Nederland en Belgie
Auteur: -
Titelnummer: 1369762

Titel:  Gids naar Nederlandse musea : op weg naar de kunst
Auteur: Piller, Micky
Titelnummer: 1278576

Titel: Het Grote Gouden Museumboek van Amsterdam
Auteur: -
Titelnummer: 1310329

Titel: Opera: een geschiedenis in 27 sleutelwerken
Auteur: Rous, Benjamin
Titelnummer: 1292593

Titel: De kleine geschiedenis van de moderne kunst: 
stromingen, werken, thema’s, technieken
Auteur: Hodge, Susie
Titelnummer: 1368781

Titel: Mjoeziekul: hoe Annie M.G. Schmidt en Harry  
Bannink de Nederlandse musical vormgaven
Auteur: Thierens, Sanne
Titelnummer: 1410502

Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. In de podcast In het 
Rijksmuseum vertellen conservatoren, experts en  
kunstenaars bijzondere verhalen over kunstwerken van 
het Rijksmuseum en hun makers. 

In Topstukken vraagt Albert Verlinde experts van musea 
naar hun persoonlijke topstuk uit de collectie.

In MuseumTV: ‘Je Eerste Keer’ bezoeken bekende,  
Nederlandse makers een museum waar zij nog nooit 
eerder zijn geweest. Na afloop van het bezoek gaat host 
Sammie van den Broek met hen in gesprek.

Als we Nederland zouden moeten vatten in één  
tentoonstelling, wat moet daar dan te zien zijn?  
Luister naar in de podcast Museum in de Maak.

Luister in Het Zondagochtendconcert naar een serie 
toegankelijke concerten, rechtstreeks vanuit het  
Concertgebouw in Amsterdam. 

In de podcastreeks Het concertgebouw voor kinderen 
vertellen kinderen over hun muziekinstrument en 
waarom ze juist dit instrument spelen.

Ontdek op de website het mooiste aanbod van culturele 
instellingen!

Vind inspiratie voor een mooie wandeling, fietstocht,  
of wat leuks voor het gezin op de website van de ANWB! 

Verken op de blog de uniekste droomplekken in  
Nederland (en daarbuiten). 

Titel:  Art Nouveau in Nederland: architectuur rond 1900
Auteur: Lamberts, Be
Titelnummer: 1460290

Titel: Ode aan de kleinste musea van Nederland (en de 
mensen die ze mogelijk maken)
Auteur: Horst, Maartje ter
Titelnummer: 1268322 

Titel: 1000 dingen doen in Nederland
Auteur: Spek, Jeroen van der
Titelnummer: 1430715 

Titel: Leuke uitstapjes in Nederland en Vlaanderen
Auteur: -
Titelnummer: 1361285

Titel: Dit is theater
Auteur: Goossens, Jesse
Titelnummer: 216155

Boektitels

Podcasts

Extra inspiratie

5.  ONLINE JE TICKET BOEKEN VOOR  
EEN DAGJE UIT MET TIQETS

Koppel DigiSnacks aan je collectie!
COLLECTIE 
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