
Landelijke dag De Bibliotheek 
en integratie

Een dag vol uitwisseling, ontmoeting en inspiratie 

In het plenaire ochtenddeel van deze landelijke dag komen inburgeraars aan 
het woord, word je bijgepraat over de laatste beleidsontwikkelingen rond 
inburgering en vertellen bibliotheken over hun good practices. 
In het middagdeel kun je je verder verdiepen in onder andere de 
participatieverklaring, ondersteuning bij (vrijwilligers)werk zoeken of de 
inburgeringsexamens, of een training ThuisTaal.

Taal is onmisbaar bij inburgering en participatie. Taal leer je het beste als je 
naast de lessen van een docent ook in het dagelijks leven informeel oefent; 
bijvoorbeeld  via gesprekjes op school of bij de huisarts. 
De Bibliotheek ondersteunt dit taalleren met programma’s. Het taalcafé 
voorziet bovendien in de sociale behoefte van statushouders. 
Zo helpt de Bibliotheek, als toegankelijk plek, nieuwkomers een zelfstandig en 
volwaardig bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving. 
Hier zijn zij welkom in een open leercentrum met pc’s, toegang tot educatieve 
websites, eenvoudige non-formele taalleerprogramma’s en taal- en digitale 
spreekuren. Taalmaatjes gebruiken de ruimte, de faciliteiten en de collectie. 

De landelijke dag De Bibliotheek en integratie wordt georganiseerd door 
de werkgroep Integratie van de SPN, de Koninklijke Bibliotheek en 
Stichting Lezen & Schrijven.
Specialisten en management van bibliotheken, landelijke partners:
u bent van harte welkom. Voor directeuren biedt vooral het ochtendprogramma 
informatie en inspiratie.

Een inspirerende dag gewenst!

Over vluchtelingen,
inburgeraars, 
nieuwe Nederlanders
en de Bibliotheek



9.30-10.00 Inloop met koffie, thee en muzikale sfeeromlijsting van Lamin 

10.00-10.15 Welkom door dagvoorzitter Bahram Sadeghi 

10.15-10.30

De Bibliotheek door de ogen van vluchtelingen 
Sadeghi interviewt vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea over de Bibliotheek: 
Zijn zij bekend met het concept openbare Bibliotheek? Wat verwachten zij van de Bibliotheek? 
Welke vragen hebben zij aan de Bibliotheek? Wat kunnen zij bijdragen aan de Bibliotheek?

10.30-11.15
Landelijk
Merel Kahmann van het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de sociale behoefte van statushouders.
Zij reageert op het landelijke inburgeringbeleid en integratie.

VluchtelingenWerk Nederland vertelt over de rollen die zij in het landelijke en lokale beleid vervult.
VluchtelingenWerk geeft aan hoe een optimaal lokaal netwerk er volgens hen uitziet.

11.15-11.45

De Bibliotheek maakt werk van integratie
De bibliotheken Hengelo en Oostland worden geïnterviewd over hun beleid voor vluchtelingen. 
Aan de orde komen onder andere thema’s als structurele dienstverlening, de doelgroep vasthouden, 
collega’s betrekken en de verbinding met het DigiTaalhuis. 

11.45-12.00

De Bibliotheek door de ogen van vluchtelingen
Sadeghi interviewt vluchtelingen uit onder meer Afghanistan en Syrië over de Bibliotheek: 
Waren zij al bekend met het concept openbare Bibliotheek? Wat verwachten zij van de Bibliotheek? 
Welke vragen hebben zij aan de Bibliotheek? Wat kunnen zij bijdragen aan de Bibliotheek?

12.00-13.00 Pauze

13.00-13.50 *Keuzesessie – eerste sessieronde van vier onderwerpen

14.00-14.50 *Keuzesessie – tweede sessieronde van vier onderwerpen

13.00-14.50

*Training ThuisTaal voor specialisten Jeugd en onderwijs
Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers
NB: deze training is ook los van het dagprogramma te volgen

15.00-15.30

Plenair: Rodaan al Galidi
Sadeghi interviewt Rodaan Al Galidi, auteur van Hoe ik talent voor het leven kreeg. Tevens de
boekpresentatie van de hertaling die wordt uitgegeven door Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

15.30 Afsluiting 

Programma



Training 2 uur *ThuisTaal – training bestemd voor specialisten Jeugd en onderwijs

ThuisTaal slaat een brug tussen school, vluchtelingengezinnen en de Bibliotheek.
In deze training werken we aan een plan van aanpak en word je toegerust om ThuisTaal op te zetten 
op eigen locatie. Met verschillende werkvormen helpen Karien van Buuren van Rijnbrink en Richard 
Vollenbroek, docent Nederlands van Saxion Lerarenopleiding Enschede, je op weg om zelf het project 
vorm te geven en op te starten, passend bij jouw lokale situatie. Samen zoomen we in op vragen als: Met 
welke opleiding ga je een samenwerking aan: met de lerarenopleiding, de logopedie-opleiding, of een 
andere? Met welke samenwerkingspartners werf je gezinnen: zoals met het COA, VluchtelingenWerk, 
nieuwkomersonderwijs en schakelklassen? Hoe bied je goede training en begeleiding aan de studenten? 
Wat betekent het voor jouw organisatie om dit project te starten? Meer informatie over ThuisTaal.

De training wordt verzorgd door Rijnbrink, PABO Saxion Lerarenopleiding en COA.

Keuzesessie 1 *Het inburgeringstraject en de rol van de Bibliotheek

Wil je meer weten over de formele inburgering (inhoud, onderdelen en examens)? Eeke Riegen, van 
L&S én docent Inburgeringscursussen, vertelt hier alles over en ook over de lening van DUO en de 
gevolgen van het niet behalen van het examen. Veel taalaanbieders begeven zich op dit terrein. Waarom 
is les van een opgeleide docent zo belangrijk? En welke bijdrage kan de Bibliotheek leveren aan het 
inburgeringstraject? 

Het Begint met Taal neemt je mee in de activiteiten op het gebied van taal, ontmoeting en participatie, en 
de lesmaterialen die de Bibliotheek hierbij kan gebruiken. Zij zoomt in op de Taalcafe’s; wat werkt wel en 
wat niet in de opzet van deze trajecten. 

De sessie wordt verzorgd door Stichting Lezen & Schrijven en Het Begint met Taal.

Keuzesessie 2 *Vluchtelingen en de e-overheid; good practice Digisterker 

Nieuwkomers krijgen na aankomst in de woongemeente direct een DigiD; vaak verzorgd door 
VluchtelingenWerk. Van nieuwkomers wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk op eigen benen staan in 
de Nederlandse samenleving. Dat houdt onder meer in dat zij leren omgaan met de digitale overheid. 
Bijvoorbeeld voor het regelen van huur- en zorgtoeslagen bij de Belastingdienst, de lening voor de 
inburgeringscursus en het examen, bij DUO, en dat ze de weg kennen binnen hun gemeente. In de 
Bibliotheek Dommeldal werken VluchtelingenWerk, gemeente, Bibliotheek en vrijwilligers nauw samen 
om deze groep in een Digisterker-cursus kennis te laten maken met overheidswebsites. 
Aan de hand van deze inspirerende good practice verkennen we de voorwaarden voor succes en welke 
aanpassingen aan Digisterker nodig zijn voor een passend aanbod voor deze doelgroep.

De sessie wordt verzorgd door Stichting Digisterker, de Bibliotheek Dommeldal en Cubiss.

*Training en keuzesessies
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Keuzesessie 3 *De participatieverklaring: kansen voor de Bibliotheek 

Vanaf juli 2017 vormt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering.
 Voor bibliotheken kan het interessant zijn om te kijken naar de rol zij hierbij kunnen spelen. 
Bibliotheek Theek 5 en de Bibliotheek Hengelo hebben inmiddels ruime ervaring met workshops 
geven rondom de participatieverklaring. 
Juan Khalaf van Theek 5 en Irma Banis van de Bibliotheek Hengelo vertellen over hun uiteenlopende 
ervaring met deze workshops. Aan bod komen onder meer vragen als: Wat is de inhoud van de 
workshops? Hoe betrek je de bibliotheekcollectie erbij? En welke praktische elementen kun je koppelen 
aan de bijeenkomsten?

De sessie wordt verzorgd door Theek 5 en de Bibliotheek Hengelo.

Keuzesessie 4 *(Vrijwilligers)Werk en integratie

Bibliotheek Oostland voert samen met jonge statushouders de pilot Taal en toekomstperspectief uit. 
Dit programma biedt een begeleidingstraject bij de stap naar opleiding, stage of werk, gericht op 
empowerment, talenten onderzoeken en netwerk. En taal & communicatie die nodig zijn om binnen te 
komen: presenteren en solliciteren. Dit zorgt ervoor dat onder andere jonge statushouders beter in staat 
zijn om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller 
hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Taal & toekomstperspectief is een pilot in samenwerking met Het 
Begint met Taal. Karlien van Bijnen van de Bibliotheek Oostland vertelt erover.

Bibliotheek Den Haag ondersteunt de Haagse inburgeraars met een spreekuur, computerprogramma’s 
en het programma Zoek werk. De Bibliotheek vindt Zoek Werk een goede basis voor de vaardigheden die 
nodig zijn voor het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Reka Deuten van de 
Bibliotheek Den Haag en een Afghaanse gebruikster van ZoekWerk vertellen hierover.
ZoekWerk is een pilotprogramma van de KB.

De sessie wordt verzorgd door Bibliotheek Den Haag, de Bibliotheek Oostland en ProBiblio. 

*Training en keuzesessies
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