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Met veel plezier kijken we terug op de Landelijke dag Basisvaardigheden
van 2017. Centraal stonden de vragen:
• Welke rol speelt de bibliotheek in het toerusten van burgers met
de basisvaardigheden van de toekomst?
• Hoe koppel je als bibliotheek je curatieve aan je preventieve
dienstverlening?
• Hoe help je burgers hun weg te vinden in onze digitale
samenleving?
• Zijn de medewerkers van de bibliotheek al klaar voor de
toekomst?
Evaluatie (Duur: maximaal 5 minuten)
Fijn dat je erbij was! We zijn benieuwd naar je mening over deze dag. Wil
je onze enquête invullen? Het vraagt maar 5 minuten van je tijd. Je inbreng
gebruiken we graag voor verbetering van een volgende bijeenkomst.
Foto, film en twitter
De dag is vastgelegd op foto en film. Klik op de afbeelding om het filmpje te
bekijken. Er is veel getwitterd #basisvaardigheden was zelfs trending topic
op 2 november.

Presentaties
Bekijk thuis op je gemak de presentaties van de sprekers en themasessies
nog een keer.
Het ochtendprogramma
• De gedeputeerden van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
• Jos Debeij en Maaike Toonen van de Koninklijke Bibliotheek
• Jacques Malschaert van de Samenwerkende POI’s Nederland
• Politicoloog Pieter Hilhorst
• Trendwatcher Walter Breukers
Tijdens de lunch was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en
goede voorbeelden en ervaringen te delen.
Het Fablab van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en de MakersBuzz
van Cubiss waren aanwezig. Naast de Verkadefabriek stond de Columbus, de
Onderwijsbibliobus van ZB en in de Clubzaal speelde Puik een aantal korte
scenes om de aanwezigen te leren hoe je beter binnen komt bij en doordringt
tot werkgevers.

De themasessies
Parallelsessie 1 De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken
met reacties en tips deelnemers en de prestatieafspraken non-formele
educatie 2016 bibliotheek Noordwest Veluwe.
Parallelsessie 2 Taal in bedrijf
Met brochure Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden met beschrijving van
7 praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen Zuid-Hollandse bibliotheken
en bedrijven.
Parallelsessie 3 De rol van de Bibliotheek in het verbeteren van de
gezondheidsvaardigheden van de burger
Met presentaties van het ministerie van VWS, de bibliotheken Deventer en
Dalfsen. Brochure Gezondheidsvaardigheden en de Bibliotheek vernieuwd.
En folder Gezondheidsvaardigheden van Biblionet Drenthe.
Parallelsessie 4 Digitale burgerschapsvaardigheden in de Bibliotheek,
de ‘knoppenkennis’ voorbij!
Parallelsessie 5 De toekomstbestendige medewerker
Met reacties en tips van de deelnemers. Een model voor rollen en
competenties van vrijwilligers in taalondersteuning
Parallelsessie 6 De cijfers achter het verhaal, het verhaal achter de
cijfers
Porcelijntjes
Esther Porcelijn sloot de dag af met een prachtige impressie van de dag.
2018
Volgend jaar wordt er weer een landelijke dag georganiseerd.
Ben jij er dan ook bij?
Met vriendelijke groet,
ZB en Cubiss (namens de Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor
bibliotheken (POI’s) en de Koninklijke Bibliotheek De organisatie van de
Landelijke dag Basisvaardigheden 2017

Heb je vragen? Je kunt ons altijd mailen

