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LEVEN LANG LEREN 

Dit project beoogt de positionering van de bibliotheken ten 
aanzien van het informele leren te versterken. Als eerste stap 
is bij een aantal bibliotheken geïnventariseerd welke rol zij 
willen pakken, of wat zij al doen bij deze rol past en wat er nog 
nodig is om hun positie te versterken. De bibliotheken Den 
Haag, Langedijk, Heiloo en Zuid-Hollandse Delta hebben in 
een vroeg stadium hun belangstelling voor dit project kenbaar 
gemaakt, maar meer bibliotheken kunnen zich melden. Inmid-
dels zijn er gesprekken geweest met de Koninklijke Bibliotheek 
in verband met hun programmalijn Leven lang leren, om tot 
een goede aansluiting te komen. Helaas is de programmalijn 
nog niet helemaal helder. In Q2 zal deze duidelijkheid er wel 
komen. Daarom is gestart met het opstellen van een inventari-
satiedocument waarin de voorbeelden uit het netwerk tot hun 
recht komen. 
 
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl 

21ST CENTURY SKILLS > 18 JAAR 

In het eerste kwartaal zijn de bibliotheken Katwijk en Voorscho-
ten-Wassenaar ondersteund met strategische sessies rond 21st 
century skills. De eerste drie longreads en ‘Help ik heb’-artikelen 
zijn opgeleverd en gecommuniceerd via social media en de 
nieuwsbrief. Samen met de bibliotheken AanZet en Rotterdam 
is gekeken naar de invulling van hun maakplaats. 

De eerste kenniscirkel rond fakenews staat gepland voor mei, in 
het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Er worden mo-
menteel plannen gemaakt om met het Plusnetwerk, een groep 
van medewerkers van bibliotheken die wat verder zijn op het 
gebied van digitale geletterdheid, naar de Makersfair te gaan in 
Eindhoven. En het plan is om een gezamenlijke reis te organise-
ren naar BETT in London 2019.

De vragenlijst digitale geletterdheid is uitgevoerd met de Biblio-
theek Vlaardingen en er zijn gesprekken geweest met o.a. de 
bibliotheken Zoetermeer en Voorschoten-Wassenaar. De qui-
zversie is uitgevoerd met de Bibliotheek IJmond Noord en heeft 
honderd medewerkers beoordeeld op digitale geletterdheid. Er 
zijn trendworkshops verzorgd in de bibliotheken IJmond Noord 
en Oostland, bijeenkomsten over virtual reality in BplusC, en er 
zijn voorbereidingen getroffen voor een training informatievaar-
digheden met de Bibliotheek Schiedam.

Van het deelproject Contentcuratie (alleen ZH) wordt in de vol-
gende rapportage verslag gedaan.

Voor een aantal landelijke acties en actuele thema’s worden 
Communicatietoolkits gemaakt. 

-   Voor dit jaar is de eerste toolkit voor de Boekenweek met het 
thema Natuur uitgestuurd en goed ontvangen. 

-   De tweede toolkit voor het activiteitenprogramma Klooien 
met kinderboeken is ontwikkeld en is in april uitgestuurd. 

-   De derde toolkit gericht op de promotie van Coderdojo’s gaat 
er eind dit voorjaar uit. Er is om planningsredenen besloten 
om dit jaar vijf i.p.v. zes toolkits te ontwikkelen. 

Voor meer informatie: Kerstin Carbajal Henken, 
06-14 40 07 77, kcarbajal@probiblio.nl

In juli 2016 is gestart met het deelproject De Lonkende Leestafel. 
Het uitgangspunt is het stimuleren van nieuwe vormen van 
lezen, waarbij leesbevordering wordt gecombineerd met de  
ontmoetingsfunctie en waarbij op een laagdrempelige manier 
de gebruiker van de Bibliotheek wordt betrokken bij een  
activiteit. Hiermee richt de Bibliotheek zich ook op groepen die 
normaliter niet in de Bibliotheek komen, zoals niet-lezers die  
wel een informatiebehoefte hebben en geïnteresseerd zijn in 
(sociale) activiteiten. 
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Update eerste kwartaal: 
 zeven bibliotheken hebben een activiteit georganiseerd
  bij het thema Boekenclubs en leestafels zijn vijf bibliotheken 

betrokken. De Boekenberg heeft met Book&Club met  
ondersteuning van ProBiblio een aanvraag ingediend voor 
een innovatiesubsidie. Bij honorering krijgt dit project een 
extra impuls

  de Bibliotheek Bollenstreek organiseert in mei 2018 een 
maand van de hersenen. Hiervoor maken zij gebruik van de 
resultaten van het deelproject Gezamenlijk programmeren 
uit 2017

  op het Nationaal Biblbiotheekcongres heeft De Lonkende 
Leestafel zich gepresenteerd met een show.  
Vijf bibliothecarissen lieten hier hun talenten zien

  er zijn vier interviews afgenomen met inspirerende per-
sonen uit de bibliotheeksector. Drie van hen werken voor 
bibliotheken in Zuid-Holland en één in Noord-Holland. Met 
deze interviews worden andere bibliothecarissen geïnspi-
reerd.

Voor meer informatie: Alek Dabrowski, 
06-24 54 60 27, adabrowski@probiblio.nl

KENNISDELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
(ALLEEN NH) 

Ten aanzien van de prioriteit Persoonlijke ontwikkeling wor-
den er voor Noord-Hollandse bibliotheken geen specifieke 
netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen financiële ruimte 
beschikbaar gesteld voor het delen van de kennis die in 
Zuid-Hollandse projecten wordt opgedaan. In dit kader zijn 
van verschillende Zuid-Hollandse netwerkprojecten de resul-
taten met Noord-Hollandse bibliotheken gedeeld.  

Voor meer informatie: Erik Reuvers, 
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl 
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