MEDIAWIJZER
MET DE
BIBLIOTHEEK
Geen fake news maar goed nieuws

uitdagende activiteiten voor kinderen, tijdens

Maar Rob kwam er al vrij snel achter dat hij zelf

en na schooltijd. “Het Medialab heeft allerlei

een cursus nodig had om zijn werk als vrijwilliger

educatieve games ontwikkeld die de kinderen

goed te kunnen doen: een computercursus.

bij ons kunnen doen. Van Minecraften met een

En zo werd Rob van vrijwilliger, ‘klant’ bij de

kunst-thema tot een robot bouwen en program-

bibliotheek. Een tevreden klant. Want hij heeft

meren met LEGO. En als ik een nieuw idee heb,

toch maar mooi zelf zijn AOW-pensioen digitaal

bedenkt Reda gelijk hoe we dat samen kunnen

aangevraagd. Zijn volgende uitdaging? “Volgend

uitvoeren. Daar word ik zó blij van!”

jaar ga ik mijn belastingaangifte digitaal invullen.”

MACHINES DE BAAS

DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN

Sexting, spoofing, fake news,
phishing. De Engelse termen
vliegen je in sneltreinvaart om

Aan Minecraften zal Rob Pruis

Zonder digitale basisvaardigheden wordt het

de oren als Reda van der Putten

zich niet zo snel wagen. Maar

steeds moeilijker om allerlei zaken te regelen.

en Ditte Lampe beginnen te

dankzij de cursus Klik & Tik van

Van AOW tot zorgtoeslag – je moet bijna alles

praten over het Medialab en

de bibliotheek, kan hij nu wel

online regelen. Vind je dat lastig? Kom dan eens

het DigiTaalhuis van de Biblio-

internetbankieren, foto’s maken

langs in de bibliotheek. De medewerkers van het

theek Eemland. Daar ontwikke-

en bewerken én is hij overgestapt van Windows XP

Informatiepunt Digitale Overheid helpen je graag

len ze games en programma’s

naar Windows 10 – op een gloednieuwe laptop.

én gratis.

om jongeren en oudere jongeren mediawijzer

“Toen ik 58 was, merkte ik dat ik mijn werk als

te maken. Van escaperoom tot internetbankie-

verpleegkundige op de dialyse-afdeling niet

ren: bij de bibliotheek kan iedereen z’n digitale

meer goed kon doen. En toen kwamen er ook

vaardigheden bijspijkeren.

nog nieuwe digitale machines op de afdeling die
mij vertelden wat ik moest doen. Het lukte me

EDUCATIEF MINECRAFTEN

niet om die overstap te maken. Ik kon mijn werk

Inge Brouwer-Silverentand van Stichting ABC is

niet meer doen en werd volledig afgekeurd.”

superenthousiast over de digitale games en programma’s van het Medialab. Binnen Stichting

DIGITALE BELASTINGAANGIFTE

ABC werken kinderopvang, scholen en welzijn

Rob werd taalvrijwilliger bij het DigiTaalhuis in

samen aan gelijke ontwikkelingskansen voor

de bibliotheek in Baarn. Nederlands praten met

kinderen in de stad. De stichting organiseert

bezoekers van het Taalcafé – dat ging prima.

