Handreiking
7 tips om Oefenen.nl succesvol toe te passen in de praktijk*
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Werving
Promoot je cursusaanbod via lokale
en sociale media voor meer
zichtbaarheid.
Ga samenwerking aan met lokale
partners.
Maak het cursusaanbod makkelijk
vindbaar op de site.
Verwijs bezoekers IDO door naar
cursussen.
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Voorbereiding cursus/
inloopspreekuur

•

Train elke begeleider met
Basistraining Oefenen.nl.
Doe zelf een paar hoofdstukken van
programma’s.
Maak gebruik van het
materialenoverzicht van Oefenen.nl
en het Trefpunt leermiddelen.
Leer werken met het Volgsysteem
van Oefenen.nl en bereid je les voor
met de handleiding van een
programma.

•
•
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Intake

•

Ga een persoonlijk gesprek aan en
vraag de deelnemer wat hij al weet of
gebruik een intakeformulier.
Sluit aan bij de interesse en
leervraag van de deelnemer. En bied
maatwerk.
Geef een rondleiding op
Oefenen.nl, vertel wat je leert en
maak direct een account aan.
Schrijf de inloggegevens op een
inlogkaartje van Oefenen.nl.
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Onbeperkt aantal accounts
Maak voor iedereen die aan de slag
gaat met Oefenen.nl, een account
aan via de bibliotheeklicentie.
Stimuleer ook bij IDO en inloopspreekuur werken met een account
van de bibliotheeklicentie in plaats
van werken met een privé-account.
Leg vast een lijst met accounts klaar.
De KB heeft een onbeperkt aantal
accounts ingekocht, maak daar volop
gebruik van. Ook voor de
statistieken.
Koppel deelnemers met een
privé-account die in de bibliotheek
werken altijd aan een bibliotheeklicentie. Als er meer dan 2 personen
met een privé-account op 1 IP-adres
inloggen, ontstaat er een
blokkade.

Besteed aandacht aan je deelnemer
en zorg voor een prettige
leeromgeving.
Gebruik het Volgsysteem van
Oefenen.nl om resultaten van
deelnemers te volgen en zet
eventueel leerroutes klaar.
Maak voor extra oefenmateriaal
gebruik van de werkbladen in het
Volgsysteem.
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Doorgaande leerlijn

•

Kies samen met de cursist een
opvolgend programma of cursus uit
die aansluit bij hun leervraag en
interesse.
Zorg dat er niet meer dan een maand
tussen een volgende cursus zit, dan
zakken vaardigheden snel weg.
Verwijs deelnemers door naar
cursussen van Digisterker, Seniorweb
of Stichting en Lezen en Schrijven.
Neem in trainingen voor vrijwilligers
het aanbod van Oefenen.nl mee.

•
•
•
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Blijf up-to-date

•

Vraag je collega’s die veel met
Oefenen.nl werken om tips.
Volg onze webinars en workshops.
Laat je inspireren door de
Kennisbank op Oefenen.nl.
Blijf op de hoogte via onze
nieuwsbrief voor bibliotheken.
Deel je ervaringen op BiebtoBieb.

•
•
•
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Begeleiding cursisten

•

Meer weten?
info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl

*Deze handreiking is gemaakt op basis van 20 gesprekken
met bibliotheken die dagelijks veel volwassenen helpen
met het verbeteren van hun basisvaardigheden.

