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INTRODUCTIE 

Voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen, kan de Nederlandse maatschappij behoorlijk 
ingewikkeld zijn. Met name het doorgronden van de verschillende (digitale) overheidsdiensten is 
geen makkelijke opgave. Dit geldt ook voor vluchtelingen. Allerlei praktische en financiële zaken zoals 
huur en zorgtoeslagen, zorgverzekering en inburgering moeten voornamelijk via internet geregeld 
worden. 

Vluchtelingen ontvangen de eerste periode na aankomst ondersteuning en maatschappelijke 
begeleiding vanuit een locatie van VluchtelingenWerk Nederland of een vergelijkbare lokale 
organisatie. Deze begeleiding is erop gericht dat statushouders, na de eerste periode van huisvesting 
en kennismaking met Nederland, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven, studeren en werken. 
Hieronder valt ook zelf je (overheids)zaken via internet kunnen regelen. 

Bibliotheken zetten zich al jaren in voor het digitaal vaardiger maken van burgers. Zij zijn een 
belangrijke spil in Taalhuisnetwerken, waar allerlei laagdrempelige educatieve activiteiten 
aangeboden worden op taal én digitaal gebied aan mensen die hun basisvaardigheden willen 
vergroten. Veel bibliotheken bieden in dat kader de cursus ‘Werken met de e-overheid’ van Stichting 
Digisterker aan. De cursus zet in op het vergroten van de digitale zelfredzaamheid van burgers op 
allerlei levensgebieden en maakt mensen wegwijs binnen de websites van de overheid. 

Voor Stichting Digisterker en VluchtelingenWerk Nederland is dit de aanleiding geweest om samen 
met Bibliotheken in 2017/2018 ervaring op te doen met het aanbieden van de cursus ‘Werken met 
de e-overheid’ aan vluchtelingen oftewel statushouders1. Op initiatief van beide organisaties zijn er 
enkele pilots bij bibliotheken en locaties van Vluchtelingenwerk Nederland geïnitieerd en gevolgd. Op 
basis van deze pilots hebben Stichting Digisterker en VluchtelingenWerk ondersteunend materiaal 
ontwikkeld waarmee een cursusaanbod ‘Werken met de e-overheid’ voor vluchtelingen oftewel 
statushouders georganiseerd kan worden. 

Het materiaal bestaat uit een cursushandleiding (plan van aanpak) en een kenniswebsite met diverse 

documenten voor coördinatoren en cursusleiders. Bibliotheken en VluchtelingenWerk locaties 

kunnen vrij gebruik maken van alle materialen. Deze website is te bereiken via 

https://vluchtelingen.digisterker.nl  

Voor de inloggegevens kunt u contact opnemen met: 

Corine van Egten, stafmedewerker Integratie VluchtelingenWerk Nederland 
cvanegten@vluchtelingenwerk.nl 

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening | Relatiebeheer, Stichting Digisterker 
chantal.venema@digisterker.nl 

1 Naast vluchtelingen oftewel statushouders bestaat er een bredere groep, bekend onder de term nieuwkomers. 
Dit zijn bijvoorbeeld gezinsmigranten die niet (meer) onder de wet inburgering vallen, expats en 
arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld de EU. Voor hen is de digitale overheid ook een lastig thema, maar zij vallen 
niet onder de inzet van VluchtelingenWerk Nederland. Om deze bredere groep te bereiken kan men als 
bibliotheek toeleidingsafspraken maken met gemeente, ROC ’s of taalaanbieders. Hier beperken we ons tot de 
groep vluchtelingen oftewel statushouders. 

https://vluchtelingen.digisterker.nl/
mailto:cvanegten@vluchtelingenwerk.nl
mailto:Kim.Keijsers@digisterker.nl
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In de handleiding vindt u het antwoord op de volgende vragen: 

VOORBEREIDING VAN DE CURSUS 

1. Wat zijn redenen om samen te werken en een cursusaanbod te gaan organiseren voor 

vluchtelingen? 

2. Wie zijn betrokken bij de organisatie? 

3. Wanneer kan men aan een cursusaanbod deelnemen? 

4. Wat is er nodig voor de uitvoering van de cursus? 

5. Wat zijn mogelijke locaties voor de cursus ‘Werken met de e-overheid’? 

6. Hoe het aanbod te organiseren?  

7. Welke competenties zijn belangrijk? 

8. Hoe worden de docenten/begeleiders ondersteund? 

9. Wat kost het (extra) om een cursus te organiseren en hoe regel je de financiering? 

10. Welke samenwerkingsafspraken kan men met elkaar maken? 

 

TIJDENS DE CURSUS 

11. Welke onderwerpen worden aangeboden in de cursus? 

12. Welke hulpmiddelen kan men gebruiken bij het geven van de cursus? 

13. Welke PR-middelen zijn er om vluchtelingen te informeren over het aanbod? 

 

NA DE CURSUS 

14. Hoe kan men het aanbod evalueren? 

  



 

-3- 

VOORBEREIDING VAN DE CURSUS 

 

1. Wat zijn redenen om samen te werken en de cursus te organiseren? 

Om vluchtelingen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland zijn veel 
partijen betrokken. Ieder vanuit zijn eigen expertise en doelstelling. Door in bepaalde levensgebieden 
samen te werken wordt de ondersteuning aan deze groep extra versterkt.  

Dit geldt zeker in het geval van digitale zelfredzaamheid. Om wegwijs te worden op de websites van 
de overheid en het versterken van digitale vaardigheden kunnen bibliotheken, locaties van 
VluchtelingenWerk Nederland en gemeentes samenwerken om een cursusaanbod voor vluchtelingen 
aan te bieden. Redenen om deze samenwerking actief op te zoeken zijn bijvoorbeeld:  

• VluchtelingenWerk Nederland heeft als doel de zelfredzaamheid en participatie van 
vluchtelingen te vergroten. Digitale en financiële zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk 
onderdeel, als aanvulling op de maatschappelijke begeleiding. 

• De bibliotheek ondersteunt iedereen bij de ontwikkeling van vaardigheden om mee te 
kunnen doen in de samenleving. Zij kan met deze samenwerking haar rol als wegwijzer in de 
informatiesamenleving concreet invullen. 

• De gemeente heeft als regievoerder van de nieuwe Wet Inburgering, de taak om ervoor te 
zorgen dat vluchtelingen en andere nieuwkomers digitaal en financieel zelfredzaam worden. 
Dit ter bevordering van hun integratie maar ook om, later, financiële problemen te 
voorkomen. 

• Met het verhogen van de digitale zelfredzaamheid wordt de inzet van andere partijen 
ondersteunt of versterkt. Denk aan de bestrijding van laaggeletterdheid in een regio of de 
inzet van thuisadministratie organisaties. 

Het cursusaanbod ‘Werken met de e-overheid’ is opgezet om volwassenen op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met het online regelen van zaken met de digitale overheid. 
Bijvoorbeeld met het aanvragen van een DigiD en het leren gebruiken van de Berichtenbox van 
MijnOverheid of het aanvragen van een toeslag. 

De cursus heeft als doel mensen vaardiger te maken en hen te helpen zelfstandig hun zaken met de 
overheid te regelen en zo meer gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. 

Het aanbod heeft ook een preventieve functie. Het helpt mensen te beoordelen hoe ze veilig kunnen 
internetten en hoe ze veilig hun DigiD kunnen gebruiken om zo tijdig hun eigen overheids- en 
financiële zaken te regelen. De cursus is niet bedoeld voor persoonlijk advies of hulp. Daarvoor wordt 
verwezen naar het spreekuur van VluchtelingenWerk of het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
van de bibliotheek. 

De cursus ‘Werken met de e-overheid’ of andere begeleiding van digitale vaardigheden maakt geen 
wettelijk verplicht onderdeel uit van het inburgeringstraject. Echter de toekomstige Wet Inburgering 
biedt ruimte om het als participatie aanbod in te passen in de verschillende inburgeringsroutes en 
dan met name aan de nieuwkomers die in de Z-route en B-1 route volgen. Daarnaast kan het 
cursusaanbod nu ook worden ingezet als onderdeel van het lokale integratie en participatiebeleid 
voor statushouders en andere nieuwkomers.  
 
In de flyer Digisterker voor vluchtelingen vindt u een beschrijving van dit cursusaanbod. Hiermee 
kunt u mogelijk geïnteresseerden wijzen op het bestaan van dit programma. 
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2. Wie zijn betrokken bij de organisatie? 

Om de cursus succesvol te laten verlopen is nauwe samenwerking, betrokkenheid én draagvlak van 

partijen een voorwaarde. Minimaal zijn de gemeente, de bibliotheek en een organisatie voor 

maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen betrokken, zoals VluchtelingenWerk Nederland. 

De meest voor de hand liggende rol en taakverdeling is als volgt: 

• Coördinator Bibliotheek. 

Hij/zij is als licentiehouder van het Digisterker-programma verantwoordelijk voor de 

uitvoering en kwaliteit van het aanbod, de organisatie van de faciliteiten, de scholing en inzet 

van cursusleiders of docenten en is eerste aanspreekpunt voor de bibliotheek. 

• Teamleider VluchtelingenWerk Nederland of een vergelijkbare organisatie.  

Hij/zij is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers uit het eigen cliëntenbestand. 

Vrijwilligers vanuit deze organisatie kunnen een rol nemen in de uitvoering. Interne 

betrokkenheid is gewenst van vrijwilligers, maatschappelijke begeleiders, teamleider 

Inburgering, en eventueel docenten/klassenassistenten Inburgering. 

• Verantwoordelijk gemeenteambtenaar of ambtenaren. 

De gemeente wordt per 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe 

inburgerwet. De gemeente stelt in overleg met de statushouder een Plan Inburgering en 

Participatie (PIP) op voor elke individu en is verantwoordelijk voor het inkopen van 

leerroutes en het organiseren van participatie activiteiten die zo snel mogelijk toeleiden naar 

taalniveau B1, (vrijwilligers)werk of participatie binnen de Nederlandse samenleving. 

Additioneel zijn andere partijen ook denkbaar in de samenwerking. Je kunt hierbij denken aan een 
lokale welzijnspartner of burgerinitiatief voor nieuwkomers, een taalaanbieder of een 
Taalhuiscoördinator.  

Zij kunnen een rol spelen o.a. in: 

• Het werven en toeleiden van (voormalig) vluchtelingen of niet-inburgerplichtigen 

• Werving en begeleiding van vrijwillige (assistent) cursusleiders 
Werven en begeleiden van tolken of contactpersonen vanuit de doelgroep 

3. Wanneer kan men aan de cursus deelnemen? 

Vanwege de complexiteit van de digitale overheidsdiensten worden vluchtelingen gedurende de 
eerste periode in Nederland ondersteunt bij het regelen van hun zaken door vrijwilligers 
(maatschappelijke begeleiders) van VluchtelingenWerk Nederland of andere organisaties. Op die 
manier hebben mensen tijd en rust om te starten met inburgeringslessen en het leren van de 
Nederlandse taal. Om hun digitale zelfredzaamheid te vergroten kan men hen op een zeker moment 
wijzen op de mogelijkheid om een cursus te volgen bij de bibliotheek die hen in staat zal stellen zelf 
meer regie te nemen. De duur van de maatschappelijke begeleiding varieert per gemeente, van 3 
jaar. 

Wanneer is het volgen van een cursus Digisterker haalbaar? 
‘Digisterker voor vluchtelingen’ wordt gegeven nadat mensen zich gevestigd hebben in de gemeente. 
Vervolgens is het geschikte moment voor iedereen wisselend en moeilijk van tevoren aan te geven. 
Sommige vluchtelingen zullen heel vlot in staat zijn om zelf zaken te gaan regelen. Anderen zullen er 
langere tijd voor nodig hebben. Daarom is het belangrijk om goede toeleiding afspraken te maken 
met de trajectbegeleiders van de gemeente, maatschappelijke begeleiders van vluchtelingenwerk en 
eventueel de docenten NT2 vanuit de inburgering die belast zijn met de taallessen. Zij hebben zicht 
op de vorderingen op taalgebied en de persoonlijke omstandigheden van de statushouder. 
Als hulpmiddel om te bepalen of deelname aan de cursus haalbaar is er in de pilots het document 
‘Vragenlijst voor intake en screening’ ontwikkeld 

https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-Vragenlijst-voor-intake-en-screening.pdf
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Deze vragenlijst kan door de trajectbegeleider/participatiecoach, bibliotheek, 
vluchtelingenwerkbegeleider of NT2-docent gebruikt worden om samen met de vluchteling te 
beoordelen of een cursus ‘Werken met de e-overheid’ haalbaar is. Als blijkt dat het digitale niveau 
nog zeer minimaal is, dan is het verstandig om ook hieraan aandacht te besteden bijvoorbeeld met 
een aanvullend aanbod op instroom niveau. Via oefenen.nl of Steffie is materiaal beschikbaar, ook in 
andere talen.  

Wat is het minimale taalniveau? 
Het cursusmateriaal van het programma ‘Werken met de e-overheid’ van Stichting Digisterker is in 
het Nederlands (het programma wordt door bibliotheken aangeboden). De websites van de overheid 
zijn (meestal) ook alleen in het Nederlands. 
Het gehanteerde taalniveau van het cursusmateriaal is B1/A2. Het taalniveau van nieuwe 
vluchtelingen/statushouders ligt in de regel tussen A1 en A2. Daar komt bij dat het thema e-overheid 
een vrij abstract thema is voor de meesten en dat de digitale vaardigheden van mensen beperkt 
kunnen zijn. Toch zijn goede ervaringen opgedaan met mensen die nog geen A2-taalniveau 
beheersen. Om de informatie goed over te brengen wordt het boek als naslagwerk gebruikt en werkt 
men in de lessen veel met visueel materiaal -websitevoorbeelden, screenshots en filmpjes. Ook zijn 
een aantal belangrijke onderdelen vertaald. Desondanks is de inzet van een tolk aan te bevelen om 
eventuele taalbarrières te verhelpen. 

Natuurlijk zijn ook de didactische vaardigheden van docenten/begeleiders van invloed op de 

leeropbrengst van cursisten.  

Deelnemers zijn erg positief over de cursus. 
Onder een steekproef van deelnemers geeft men aan dat: 

• de docent hen goed heeft geholpen (99%)
• de cursus nuttig was (98%)
• de uitleg van de docenten duidelijk was (96%)
• ook gaf men aan dat het tempo van de cursus goed was 
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4. Wat is nodig voor de uitvoering van de cursus? 

De cursus wordt verzorgd door getrainde cursusbegeleiders. Dit kunnen vrijwilligers zijn, 
medewerkers van de Bibliotheek en/of vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland. De docenten 
hebben de docententraining gevolgd via Stichting Digisterker. Het cursusaanbod neemt 4-6 
bijeenkomsten in beslag (afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemers) 

• Er is 1 PC beschikbaar per cursist met up-to-date software en virusscanner. 

• De cursusruimte is ruim van opzet en maakt mogelijk dat mensen individueel kunnen 

werken, waarbij de privacy geborgd kan worden. 

• Er is de beschikking over een digibord of beamer en scherm en flip-over. 

• Er is beschikking over een veilige internetverbinding. 

• Geadviseerde groepsgrootte is 6-8 personen. 

• De cursus wordt met 2 begeleiders/docenten gegeven. Zij hebben de docententraining van 

Stichting Digisterker gevolgd en hebben, bij voorkeur, al ervaring met het programma. 

• De coördinerend begeleider van VluchtelingenWerk is betrokken bij het aanbod. Hij/zij heeft 

een begeleidende rol voor de cursisten en ondersteunt het aanbod op de achtergrond. Men 

kan hierbij denken aan het verzorgen van de introductie, het toezien op de aanwezigheid van 

cursisten, het aanwezig zijn bij het uitreiken van certificaten en het ondersteunen bij andere 

vragen die mogelijkerwijs kunnen ontstaan. 

• Afhankelijk van taalniveau van de cursisten is er ondersteuning van een (vrijwillige) tolk. Dit 

kan een voormalig vluchteling zijn die de training Vrijwillig tolken van VluchtelingenWerk 

Nederland heeft gevolgd. Deze rol kan ook gecombineerd worden met een van de andere 

functies zoals die van begeleider/docent. Hij/zij heeft dan ook docententraining van 

Digisterker gevolgd. 

• Het is belangrijk dat het docententeam (en eventueel de tolk) goed op elkaar ingespeeld 

raken en dat men afspraken maakt over taak en rolverdeling. 

• Het is prettig als de groep samengesteld kan worden uit mensen die dezelfde taal spreken, 

maar dit is geen harde eis, zeker niet als de mensen al redelijk Nederlands spreken. 

 
5. Wat zijn mogelijke locaties voor de cursus ‘Werken met de overheid’? 

Er zijn verschillende locaties die voor de hand liggen. De keuze hangt af van de lokale mogelijkheden, 

samenwerkingspartijen en de beschikbare faciliteiten en afstanden. 

• De bibliotheek, waar ook het reguliere Digisterker-cursusaanbod plaatsvindt. 

• De leslokalen van VluchtelingenWerk of de locatie waar ook spreekuur gehouden wordt. 

• Een combinatie van locaties: bijvoorbeeld introductie en kennismaking vindt plaats bij 

VluchtelingenWerk, waarna mensen uitgenodigd worden om samen naar de bibliotheek te 

komen voor de cursus. Een andere mogelijkheid is om de cursus bij VluchtelingenWerk te 

doen maar af te sluiten met een bezoek aan de bibliotheek om te wijzen op de oefen- en 

ondersteuningsmogelijkheden daar. 

• Andere mogelijkheden zijn een welzijnslocatie die centraal ligt of de leslokalen van een 

betrokken taalschool.  
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6. Organisatie van het aanbod 

Op basis van de ervaringen uit de pilot is er voor coördinatoren van betrokken organisaties het 
document ‘Stappenplan Werken met de e-overheid’ voor vluchtelingen opgesteld. Dit stappenplan 
kan als checklist gebruikt worden om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 
Voor het vergroten van draagvlak binnen de eigen organisaties raden we aan om ook te investeren in 
kennismakingsactiviteiten met betrokken medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
Nederland en de Bibliotheek. Men krijgt op deze manier meer inzicht in elkaars praktijk en expertise, 
wat het aanbod alleen maar ten goede komt. 

Quote van begeleiders: “Fijn en leerzaam om met de andere organisaties samen te werken. Er gaat 
een hele nieuwe wereld voor je open!” 

 

7. Welke competenties zijn belangrijk voor cursusleiders? 

Om de cursus te geven is voor de docent kennis van het Digisterker-programma en algemene kennis 
van de e-overheid en de computer één van de voorwaarden. Ook moet men deze kennis kunnen 
overdragen in een lessituatie/ aan een groep. Een andere belangrijke voorwaarde is dat men 
affiniteit met de doelgroep heeft. 

Meestal beschikt de bibliotheek al over docenten vanuit het reguliere cursusaanbod (vrijwilligers of 
medewerkers in dienst bij de bibliotheek). Maar bij deze docenten is de doelgroep vluchtelingen vaak 
relatief onbekend. De vaardigheid om les te geven aan mensen met een taalbarrière en een andere 
culturele achtergrond is niet altijd automatisch aanwezig is. Voor deze docenten is het fijn om 
iemand met ervaring met de doelgroep samen te werken, zeker bij de aanvang van het aanbod. 

Bibliotheek en VluchtelingenWerk zouden samen kunnen kijken wie, binnen hun vrijwilligers of 
medewerkersbestand, beschikt over de persoonlijke en didactische competenties om dit aanbod te 
kunnen verzorgen en daar gericht mensen voor benaderen.  Bij voorkeur streeft men naar een vast 
docentenkoppel of team voor de doelgroep vluchtelingen. Een mooie combinatie is bijvoorbeeld een 
(geroutineerde) Digisterker-docent en een vrijwilliger/klassen assistent van VluchtelingenWerk plus 
een tolk. (Of een combinatie daarvan) 

Mocht men opnieuw gaan werven dan vindt men op de kenniswebsite een ‘Functieprofiel docent’ en 
een ‘Functieprofiel voor een tolk. Deze profielen zouden als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor 
de werving van docenten en vrijwillige tolken. 

Waar zou men docenten en tolken kunnen werven? 

• Door gericht mensen te vragen binnen het eigen (vrijwillig) medewerkersbestand. 

• Bij voormalig vluchtelingen die goed geïntegreerd zijn en de Nederlandse taal spreken. 

• Door gezamenlijk een profiel op te stellen en uit te zetten bij onder andere 

vrijwilligerscentrales. 

 
Quote van begeleiders: “Het is ontzettend leuk en dankbaar werk om te doen.” De opluchting van 
mensen als dan iets lukt wat ze zelf gedaan hebben, is echt voelbaar.” 
 

  

https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Stappenplan-opzet-van-een-cursus.pdf
https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Functieprofiel-docent.pdf
https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Functieprofiel-tolk.pdf
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8. Hoe kunnen begeleiders/docenten ondersteund worden? 

Docenten die (gaan) werken met het materiaal van Digisterker dienen allemaal een docententraining 
rondom privacy gevolgd te hebben bij de Stichting Digisterker. Zij worden opgenomen in het 
certificeringsregister van Digisterker. 

Vanuit privacy oogpunt is het zeer wenselijk dat (assistent) docenten en tolken een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) hebben overlegd aan de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Sinds april 
2018 kunnen vrijwilligers van bibliotheken en van VluchtelingenWerk Nederland een gratis VOG 
aanvragen. Zie voor de voorwaarden: www.gratisvog.nl 
 
Natuurlijk kan men ook besluiten om vanuit de eigen organisatie deskundigheidsbevordering aan te 
bieden. Zowel VluchtelingenWerk als de bibliotheek kunnen, ieder vanuit hun eigen expertise, 
bijdragen aan het verhogen van de vaardigheden van (bestaande) cursusleiders en/of medewerkers 
door: 

• Een informatiebijeenkomst te organiseren waar voorlichting en informatie gegeven wordt 

over het werk van VluchtelingenWerk en de Bibliotheek. Bijvoorbeeld over de huidige 

wetgeving, inhoud van de (lokale) ondersteuning aan vluchtelingen of de verschillende 

diensten die de bibliotheek biedt aan deze groep.  

• Aanvullende trainingen aan te bieden, zoals de training Interculturele communicatie en de 

training Vrijwillig tolken of de eerdergenoemde privacy-training van Digisterker. 

• Docenten te ondersteunen in de uitvoering met het speciaal ontwikkelde train-de-
trainersprogramma “Digisterker voor Vluchtelingen”. Hiermee worden beoogde docenten 
praktisch ondersteund bij het geven van Digisterker-cursussen aan vluchtelingen.  

 
9. Wat kost het (extra) om een cursus te organiseren en hoe regel je de financiering? 

Het organiseren van een cursus ‘Werken met de e-overheid’ kost geld. De grootste kostenpost zijn de 

personele kosten voor coördinatie en begeleiding. Dit geldt zowel bij VluchtelingenWerk als bij de 

Bibliotheek. 

Andere kosten zijn bijvoorbeeld de huur van de locatie, de inhuur van een tolk, de werkboeken en 

eventuele vrijwilligersvergoedingen. Ook moet men er rekening mee houden dat de cursus voor deze 

doelgroep meer dagdelen in beslag kan nemen dan een reguliere cursus. Dit kan ook de kosten 

verhogen. 

De lokale opdracht en de budgetten van de Bibliotheek en VluchtelingenWerk én de frequentie van 

het aanbod bepalen of de samenwerkende partijen deze kosten kunnen dragen vanuit de reguliere 

subsidiebronnen. Als dit niet het geval is, kan men besluiten om een projectplan op te stellen en een 

beroep te doen op aanvullende financiering. Hiervoor komen verschillende budgetten in aanmerking. 

Denk aan de inburgeringsbudgetten van de “groep die onderweg is naar inburgering” en de 

budgetten die samenhangen met de landelijke pilots in het kader van de Veranderopgave 

Inburgering (VOI). Andere mogelijkheden zijn het bestaande participatiebudget van de gemeente en 

eventueel de WEB voor mensen die al ingeburgerd zijn. 

De betrokken gemeenteambtenaar kan hierin adviseren. Men doet er dan goed aan om in een 

vroegtijdig stadium de verantwoordelijke ambtenaar bij het plan te betrekken. 

Wie de aanvragende partij wordt, is afhankelijk van de samenwerkingsafspraken. De bibliotheek kan 

de aanvrager zijn, maar ook VluchtelingenWerk of een andere maatschappelijke organisatie, die 

vervolgens de cursus bij de bibliotheek inkoopt. Een gezamenlijke aanvraag opstellen is ook een 

optie. 

http://www.gratisvog.nl/
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Voor het opstellen van een begroting voor de cursus voor vluchtelingen kunt u gebruik maken van 

twee ondersteuningsdocumenten: 

• Het eerste document is de ‘Rekenhulp jaarbegroting’. Deze rekenhulp helpt bij het 

inzichtelijk maken van de interne kosten. Dit document is te vinden in het besloten 

Nextcloud-systeem van Stichting Digisterker. Bibliotheekcoördinatoren hebben via een 

persoonlijke inlog toegang tot dit systeem. 

• Het tweede document is het Excel-bestand Voorbeeld begroting Digisterker voor 

vluchtelingen. Dit document kan als uitgangspunt gebruikt worden bij een aanvraag voor 

(aanvullende) subsidiemiddelen. 

 

10. Welke samenwerkingsafspraken kan men met elkaar maken? 

Om de doelgroep goed te bereiken en om te komen tot een geslaagde dienstverlening is het een 
voorwaarde dat betrokken partijen elkaar vinden in het gezamenlijk belang en met elkaar willen 
samenwerken. VluchtelingenWerk Nederland, Bibliotheek en Digisterker hebben in de 
verkenningsfase en in pilots verschillende vormen van samenwerking met elkaar verkend. Gebleken 
is dat de keuze van het samenwerkingsmodel afhankelijk is van lokale afspraken, gemeentelijke 
opdrachten en/of beschikbare capaciteit. 

Grofweg zijn er drie mogelijkheden te onderscheiden: 

• De Bibliotheek is de hoofdverantwoordelijke. Zij is aanbieder, financier en organisator. 

VluchtelingenWerk Nederland is samenwerkingspartij en heeft voornamelijk een rol in de 

werving en toeleiding. 

• De Bibliotheek en VluchtelingenWerk Nederland zijn beide in gelijke mate verantwoordelijk 

voor het aanbod. Zij delen de kosten en taken en hebben beide een bij hun kerntaken 

passend aandeel in de organisatie en uitvoering. 

• VluchtelingenWerk Nederland is de hoofdverantwoordelijke. Zij is aanvrager, financier en 

organisator. De Bibliotheek is samenwerkingspartij en verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de cursus. 

In de meeste gevallen volstaat een intentieverklaring om de samenwerking te markeren. Indien de 
samenwerking intensiever wordt en er bijvoorbeeld sprake is van een gezamenlijke opdracht, kan 
een formelere samenwerkingsovereenkomst duidelijkheid bieden over rollen, taken en (financiële) 
verantwoordelijkheden. 

Ter ondersteuning is een ‘Opzet voor een samenwerkingsovereenkomst’ opgesteld waarin men de 
volgende zaken vaststelt: 

• De inzet van medewerkers en vrijwilligers 

• De financiering van het aanbod en de verdeling van de kosten 

• De taakverdeling qua werving, screening en uitnodiging van de deelnemers 

• Het gebruik van de licentie* en toegang tot het materiaal. 

 
*Het gebruik van de licentie en toegang tot het cursusmateriaal is vooralsnog voorbehouden aan de Bibliotheek. 

De Bibliotheek kan wel afspraken maken over de uitvoering van het programma, als zij daar zelf niet toe in staat 
is en onder bepaalde voorwaarden de materialen beschikbaar stellen aan partners om zo het bereik van het 
programma te verhogen. Over dit zgn. deelgebruik kan men meer informatie opvragen bij Digisterker. 

  

https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-Voorbeeld-begroting-Digisterker-voor-vluchtelingen.xlsx
https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-Voorbeeld-begroting-Digisterker-voor-vluchtelingen.xlsx
https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-Opzet-voor-een-samenwerkingsovereenkomst.docx
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TIJDENS DE CURSUS 

 

11. Welke onderwerpen worden aangeboden in de cursus? 

Het werkboek voor de cursus ‘Werken met de e-overheid’ is modulair samen te stellen. Sommige 
onderdelen zijn een vast onderdeel van de cursus, andere onderdelen zijn optioneel. Docenten 
kunnen samen met de teamleider of coördinerend vrijwilliger van VluchtelingenWerk bepalen welke 
hoofdstukken, onderwerpen én oefeningen zinvol en actueel zijn voor de doelgroep en welke 
weggelaten of aangepast moeten worden. Op basis hiervan kan dan ook de docentpresentatie 
worden aangepast. 

Speciaal voor cursisten die nog bezig zijn met hun inburgeringstraject hebben VluchtelingenWerk 
Nederland en Stichting Digisterker de module ‘Mijn Inburgering’ ontwikkeld en beproefd. Daarnaast 
zijn onderdelen als ‘Mijn OV-chip’, ‘Sms-controle’ en ‘DigiD-app’ waardevolle oefeningen om toe te 
voegen aan het lesplan. Verder hebben vluchtelingen binnen één gemeente vaak dezelfde 
ziektekostenverzekering en bank. Het is goed om ook aan deze websites aandacht te besteden. 
Daarnaast zijn modules als het “Donorregister” relevant om samen met VluchtelingenWerk aan te 
bieden. 

Deelnemers hebben in principe al een DigiD aangevraagd met hulp van VluchtelingenWerk. Als ze 
toch geen DigiD hebben of de inloggegevens niet meer weten dan kan men in de cursus een nieuw 
DigiD aanvragen. Stem dat altijd even af met de ondersteuners van VluchtelingenWerk. 

Ook kan het voorkomen dat gegevens van cursisten niet kloppen in de gemeentelijke administratie. 
Mocht dit opvallen in de cursus is het ook goed om dat met VluchtelingenWerk terug te koppelen.  

Normaal neemt een cursus ‘Werken met de e-overheid’ zo’n vier bijeenkomsten in beslag. Uit pilots 
is gebleken dat een tijdinvestering van vijf tot zes bijeenkomsten voor de doelgroep vluchtelingen 
passender is. Men heeft dan meer tijd voor oefenen, uitleg en leestijd. Dit vraagt om een aangepast 
lessenplan. Op basis van de ervaringen uit de pilots is er een ‘Advies samenstelling lesmateriaal en 
lessenplan’ opgesteld. Dit kan men als hulpmiddel gebruiken. 
 

12. Welke hulpmiddelen kan men gebruiken bij het geven van de cursus? 

De cursus ‘Werken met de e-overheid’ wordt in het Nederlands gegeven. De websites van de 
overheid zijn immers ook in het Nederlands. 

Afhankelijk van het taalniveau van de deelnemers is het verstandig om een tolk in te schakelen. 
Sommige informatie is belangrijk om extra goed te begrijpen. Daarom is er een brochure ontwikkeld: 
‘Tips voor veilig omgaan met DigiD’. Deze is beschikbaar in het Arabisch, Engels en Tigrinya. De 
brochure op A3-formaat dient dubbelzijdig geprint/gedrukt te worden en gevouwen. 

De brochure is ook beschikbaar via het intranet van VluchtelingenWerk Nederland als ondersteuning 
van de maatschappelijke begeleiders. Zij kunnen deze al eerder uitreiken als onderdeel van de 
maatschappelijke begeleiding.  
 
Naast de brochure zijn er animatiefilmpjes met uitleg over DigiD in Engels, Arabisch, Frans en 
Tigrinya. Begeleiders of docenten van de cursus vinden de filmpjes op de speciale website Alles over 
DigiD: https://digisterker.steffie.nl/ 
 
De filmpjes kunnen gebruikt worden tijdens bijeenkomsten om bijvoorbeeld het onderwerp in te 
leiden. 
  

https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Advies-samenstelling-lesmateriaal-en-lessenplan.pdf
https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Advies-samenstelling-lesmateriaal-en-lessenplan.pdf
https://digisterker.steffie.nl/
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13. Welke PR-middelen zijn er om vluchtelingen te informeren over het aanbod? 

Om vluchtelingen te attenderen op het aanbod zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. 

De volgende materialen zijn beschikbaar: 

• Een voorbeeld van een eenvoudige uitnodigingsbrief 

• De informatiefolder ‘Ik log in met mijn DigiD’. Deze is mogelijk gemaakt met hulp van de 

Koninklijke Bibliotheek 

De folder ‘Ik log nu zelf in met DigiD’ is beschikbaar in het Arabisch, Tigrinya en Engels. Via de toolkit 
Marketing op de bibliotheeksite Portal landelijke huisstijl kunnen bibliotheken deze folder 
downloaden en deze lokaal aan hun partners beschikbaar stellen. Zie ook www.landelijkehuisstijl.nl. 
 
De pr-middelen zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van de landelijke huisstijl van 
VluchtelingenWerk Nederland, de landelijke huisstijl van de Bibliotheek en die van Digisterker. De 
folder is op A5-formaat en dubbelzijdig. Het is mogelijk om eigen logo’s en contactadressen in te 
voegen. 

De toeleiding kan het beste in handen zijn van de maatschappelijk begeleiders bij VluchtelingenWerk 
of de trajectbegeleiders van de gemeente. Zij kunnen het aanbod opnemen in de onderwijsroute en 
of eigen participatie activiteiten.  

Ook kan men de doelgroep informeren tijdens een gezamenlijke kennismaking of informatiemoment, 
bijvoorbeeld aansluitend op een taalles of tijdens een participatieverklaringsworkshop. 

In onderstaand overzicht staat een globaal communicatieplan beschreven. Natuurlijk kan hier lokaal 
van afgeweken worden of kunnen bepaalde stappen samengevoegd worden. 

Wanneer Wat Wie Middelen 

4-6 weken 
voor start 

Werving van deelnemers 
 
(Evt. geschikt moment 
voor screening) 

(Maatschappelijk) Begeleiders 
VluchtelingenWerk, 
trajectbegeleiders gemeenten 
of docenten inburgering 
 

Flyer* 
Vragenlijst* 
 

2-3 weken 
voor start 

Inschrijven van 
deelnemers/Opstellen 
namenlijst 

Maatschappelijk begeleiders 
VluchtelingenWerk, 
Trajectbegeleiders gemeenten 
of docenten inburgering 

 

2 weken 
voor start 

Uitnodiging aan beoogde 
deelnemers 

Coördinerend begeleider 
VluchtelingenWerk en/of 
Bibliotheek 

Uitnodigingsbrief* 

Voor elke 
bijeenkomst 

Attenderen  Coördinerend begeleider Sms/whatsapp  

Achteraf Lokale 
krant/nieuwswebsites 

Bibliotheek en coördinerend 
begeleider 

Persbericht of 
Interview met 
wethouder 

*deze middelen zijn ontwikkeld gedurende de pilots en zijn vrij beschikbaar. 

  

https://vluchtelingen.digisterker.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-Uitnodiging-blanco.def_.docx
http://www.landelijkehuisstijl.nl/
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NA DE CURSUS 

14. Hoe kan men het aanbod evalueren?

Het is wenselijk om de cursus ‘Werken met de e-overheid’ na afloop gezamenlijk goed af te sluiten
voor de cursisten. Men kan bijvoorbeeld een certificaat van deelname uitreiken. Deze vindt men in
het besloten Nextcloudsysteem van Digisterker. Voor het maken van certificaten kan men gebruik
maken van de printservice van Digisterker.

In 2019 heeft de Koninklijke Bibliotheek de Impactmonitor Basisvaardigheden voor Bibliotheken 
ontwikkeld waarin een vragenlijst over de e-overheid opgenomen is. Om de ervaringen van de 
cursisten inzichtelijk te maken kan de bibliotheek gebruik maken van deze monitor. Hiermee worden 
de leeropbrengsten van de deelnemer in beeld gebracht. Hiervoor is het nodig dat de deelnemers 
tweemaal vragen beantwoorden: 

• Eenmaal bij aanvang van deelname: de zogenaamde 0-meting

• Eenmaal na afloop: de zogenaamde 1-meting

De vragen kunnen zowel schriftelijk als digitaal aangeboden worden.  Deelname aan de monitor e-

overheid is gratis voor bibliotheken. 

Meer informatie over het gebruik van de monitor en de inhoud van de vragenlijst is te lezen via 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor 

Naast de leeropbrengst van deelnemers is het voor de betrokken partijen en cursusleiders ook 
belangrijk om met elkaar het verloop en de aanpak te evalueren en deze zo nodig bij te stellen voor 
een vervolg. Relevante onderwerpen om te bespreken met elkaar zijn: 

• De inhoud, het materiaal en didactische aanpak. Door met elkaar ervaring op te doen en te

evalueren kan de cursusinhoud en de benadering van de cursisten steeds verbeterd worden.

• De leeropbrengsten van deelnemers. De input hiervoor kan gehaald worden uit de

rapportages van de Impactmonitor van de KB. Men kan ze ook verzamelen door persoonlijk

navraag te doen bij de deelnemers.

• De werving, toeleiding en de organisatie en samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld via

periodieke gesprekken.

TOT SLOT

We hopen dat de informatie in dit document organisaties helpt bij het organiseren van cursussen die 

vluchtelingen ondersteunen bij het leren werken met de digitale overheid. We danken de 

betrokkenen van de diverse pilots hartelijk voor het delen van hun successen en hun leerervaringen.  

Alle genoemde materialen zijn te vinden via de website https://vluchtelingen.digisterker.nl. 

Inloggegevens voor deze website kunt u aanvragen bij: 

• Stichting Digisterker, Chantal Venema, chantal.venema@digisterker.nl
• VluchtelingenWerk Nederland, Corine van Egten, 

cvanegten@vluchtelingwerk.nl 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
mailto:kim.keijsers@digisterker.nl
mailto:cvanegten@vluchtelingwerk.nl
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OVERZICHT BESCHIKBAAR MATERIAAL TER ONDERSTEUNING 

VOORBEREIDING VAN DE CURSUS 

• Flyer: Digisterker voor Vluchtelingen

• Rekenhulp en begroting (voorbeeld)

• Concept samenwerkingsovereenkomst

• Stappenplan ‘Werken met de e-overheid’ voor vluchtelingen

• Profiel (vrijwillig) docent

• Profiel (vrijwillig) tolk

• Informatiefolder: Ik log zelf nu zelf in met DigiD; in het Engels, Tigrinya en Arabisch

• Uitnodigingsbrief (voorbeeld)

• Vragenlijst voor intake en screening

TIJDENS DE CURSUS 

• Brochure: ‘Tips voor veilig omgaan met DigiD’ in het Engels, Tigrinya en Arabisch

• Advies aangepast werkboek en lessenplan voor docenten

• Belangrijke woordenlijst (in ontwikkeling)

NA DE CURSUS 

• Instrument voor het maken van certificaten via https://nextcloud.digisterker.nl

• Impactmonitor KB via https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor

https://nextcloud.digisterker.nl/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor
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ACHTERGRONDINFORMATIE EN HANDIGE WEBSITES 

Achtergrondinformatie 
Er zijn verschillende motieven om in Nederland te komen wonen en werken. Sommige mensen 
hebben een partner gevonden uit Nederland. Sommigen komen voor werk of studie. Er zijn ook 
mensen die bescherming (asiel) aanvragen bij de Nederlandse overheid. Alleen mensen die in hun 
land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, seksuele geaardheid, afkomst of 
religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Gedurende die tijd 
wordt iemand opgevangen in een asielzoekerscentrum oftewel een AZC. De AZC ’s worden beheerd 
door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
Wanneer de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad 
gevaar loopt in het land van herkomst, krijgt hij of zij een voorlopige verblijfsvergunning. Vanaf dat 
moment is hij een vluchteling oftewel een statushouder voor de Nederlandse wet. 

Daarna start de huisvestingsprocedure. Statushouders krijgen een gemeente en woning toegewezen 
waar zij zich mogen vestigen. Vaak moeten zij een tijd op een geschikte woning wachten. Gedurende 
die tijd blijft de vluchteling in een AZC-locatie. 

Wanneer men een status heeft mag de vluchteling vrijwillig starten met Nederlands leren in het AZC 
(pre- inburgering) als dit wordt aangeboden binnen het centrum. Ook mag een vluchteling 
vrijwilligerswerk doen of werken. Zodra men in de gemeente woont start het verplichte 
inburgertraject. Tot op heden (2021) is dat de verantwoordelijkheid van de statushouders zelf. Via 
het DUO kan men een lening krijgen om zelf taallessen in te kopen. Haalt men het inburgerexamen, 
dan wordt dit omgezet in een gift. De lening van het DUO kan alleen digitaal worden beheerd. De 
afhandeling van facturen gebeurt meestal ook digitaal. Als de lening is opgebruikt maar het minimale 
niveau nog niet behaald, dan moet de statushouder de kosten verder zelf dragen. Is eenmaal het 
inburgerexamen behaalt dan kan men er soms voor kiezen om door te leren naar een hoger niveau. 
Vanaf dan valt men onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De uitvoering van deze wet 
geschiedt door de gemeente. 

De Nieuwe Inburgerwet die naar verwachting in 2022 ingaat, verandert het een en ander. 

De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het inburgeraanbod van vluchtelingen. De 
start hiervan ligt in het AZC door het afnemen van een Brede Intake en een overzicht van reeds 
gevolgde activiteiten.  

Vanaf het moment dat er een verhuizing naar de gemeente gepland staat, wordt de ondersteuning 
overgenomen door de trajectbegeleiders van de gemeente. Dan wordt ook vaak de ondersteuning 
ingeroepen van de lokale organisatie voor VluchtelingenWerk uit die gemeente of een andere 
maatschappelijke begeleidingsorganisatie. 

Andere migranten (die geen asielvergunning hebben maar een reguliere verblijfsvergunning) 
bekostigen onder de nieuwe wet hun inburgering nog zelf, eventueel met DUO-lening 

In de regel houdt de ondersteuning van VluchtelingenWerk in dat Vluchtelingen ondersteund worden 
bij huisvesting in een gemeente en onder begeleiding kennismaken met de Nederlandse 
woonomgeving. Deze ondersteuning wordt ook wel ‘maatschappelijke begeleiding’ genoemd. Deze 
ondersteuning is altijd tijdelijk. Men helpt bij het vinden van huisraad, een school voor kinderen en 
regelt de noodzakelijke administratie zoals huur en zorgtoeslagen en verzekeringen, vaak in nauw 
overleg met de gemeente, woningcorporatie etc. Ook adviseert men in het vinden van de juiste 
inburgeringscursus. Daarnaast worden er vaak aanvullende cursussen of activiteiten aangeboden 
zoals een inloopspreekuur, de cursus Euro-Wijzer of taalmaatjes projecten. De vluchtelingen in 
contact brengen met andere lokale aanbod bijvoorbeeld dat van de bibliotheek is dan zeer wenselijk. 
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Hoelang deze periode van ondersteuning duurt, is afhankelijk van de persoon, de lokale opdracht en 
afspraken met de gemeente. De doelstelling en de inzet van deze maatschappelijke begeleiding is dat 
de vluchteling na afloop zo zelfstandig mogelijk kan wonen in Nederland. Welke organisatie de 
maatschappelijke ondersteuning biedt, kan per gemeente verschillen. Meestal is het een afdeling van 
Vluchtelingenwerk Nederland maar het kan ook een lokale welzijnsstichting zijn of een combinatie 
van organisaties. 

In deze periode van maatschappelijke begeleiding start ook het inburgeringstraject. De nieuwe wet 
verplicht de gemeenten om een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op te stellen en te adviseren en 
organiseren van een passende onderwijsroute die past bij de vluchteling. (Onderwijsroute, B1-route 
of Z-route) De onderwijsroute moeten statushouders zo snel mogelijk toeleiden naar een minimale 
beheersing van de Nederlandse taal en werk of participatie activiteiten die bijdragen tot de 
zelfredzaamheid van de vluchteling. 

Het minimale niveau wordt getoetst met een centraal inburgerexamen. Dit examen bestaat uit 7 
onderdelen waaronder de participatieverklaring.  

Mensen die de Z-route gaan volgen worden uitgezonderd van het afnemen van dit examen maar 
moeten wel een verplicht aantal uren taallessen en participatie activiteiten doen.    

De periode om in te burgeren is vaak langer dan de periode van maatschappelijke begeleiding van 
VluchtelingenWerk. De inburgering (het leren van de Nederlands en kennis van de Nederlandse 
samenleving) gebeurt bij gecertificeerde taalaanbieders.  

Let op: bovenstaande is gebaseerd op de regelgeving van 2019/2020. De inhoud is binnenkort aan 
verandering onderhevig 

Handige websites 

Adres Toelichting 

www.forrefugees.nl Website met belangrijke informatie voor vluchtelingen in eigen taal van 
VluchtelingenWerk Nederland.  

www.bnetwerk.nl Kennis website van de Koninklijke Bibliotheek met o.a. informatie over de 
dienstverlening van de bibliotheek op het thema integratie en 
inburgering 

www.IND.nl Website van de Immigratie en NaturalisatieDienst- Zij beoordelen o.a. de 
verblijfsaanvragen van asielzoekers 

www.coa.nl 
Website van Centraal Orgaan Asielzoekers- zij zijn verantwoordelijk voor 
de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in 
Nederland of het land van herkomst.  

www.inburgeren.nl 
Website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)- speciaal voor 
inburgeraars. Op deze site vindt men informatie over inburgering, 
examens en facturering. 

www.oefenen.nl Online leeromgeving voor de aanleren van digitale basisvaardigheden. 
Klik en Tik “De Start” is er ook in het Arabisch en Tigrinya 

www.steffie.nl of 
digisterker.steffie.nl 

Websites waar zaken van de overheid op een eenvoudige manier worden 
uitgelegd. Ook in verschillende talen. 

http://www.forrefugees.nl/
http://www.bnetwerk.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.inburgeren.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.steffie.nl/
https://digisterker.steffie.nl/
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OVERZICHT BESCHIKBAAR MATERIAAL TER ONDERSTEUNING 

VOORBEREIDING VAN DE CURSUS 

Flyer ‘Digisterker voor vluchtelingen’ 

Om u lokaal te oriënteren op een cursusaanbod voor vluchtelingen en wat hierbij komt kijken, is deze 

informatie flyer opgesteld.  

Rekenhulp en begroting (voorbeeld) 

Voor het opstellen van een begroting voor de cursus voor vluchtelingen kunt u gebruik maken van 
twee ondersteuningsdocumenten: 

• Het eerste document is de ‘Rekenhulp jaarbegroting’. Deze rekenhulp helpt bij het

inzichtelijk maken van de interne kosten. Dit document is te vinden in het besloten

Nextcloud-systeem van Stichting Digisterker. Bibliotheekcoördinatoren hebben via een

persoonlijke inlog toegang tot dit systeem.

• Het tweede document is het Excel-bestand ‘Voorbeeld begroting Digisterker voor

vluchtelingen’. Dit document kan als uitgangspunt gebruikt worden bij een aanvraag voor

(extra) subsidiemiddelen. Men vindt dit voorbeeld op de website

https://vluchtelingen.digisterker.nl

https://vluchtelingen.digisterker.nl/
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Concept samenwerkingsovereenkomst 

Gaan partijen intensief met elkaar samenwerken, dan kan een samenwerkingsovereenkomst 

duidelijkheid bieden over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor is 

een conceptovereenkomst ontwikkeld, getiteld ‘Opzet voor een samenwerkingsovereenkomst’. Deze 

kan men downloaden via de website https://vluchtelingen.digisterker.nl 

Stappenplan werken met de e-overheid voor vluchtelingen  

Op basis van de ervaringen uit de pilots is een globaal stappenplan opgesteld als hulp voor de 

organisatie van een cursusaanbod, getiteld ‘Stappenplan ‘Werken met de e-overheid’ voor 

vluchtelingen’. U kunt het stappenplan downloaden via de website 

https://vluchtelingen.digisterker.nl  

Functieprofiel (vrijwillig) begeleider/docent  

De cursus wordt verzorgd door geschoolde begeleiders/docenten (dit zijn vrijwilligers). Voor deze 

doelgroep zijn specifieke competenties van belang. Hiervoor is een ‘Functieprofiel docent’ opgesteld. 

Dit profiel kunt u gebruiken voor de werving van docenten voor het Digisterker-programma. Op de 

website https://vluchtelingen.digisterker.nl vindt u dit profiel. 

Functieprofiel (vrijwillig) begeleider/tolk 

De inzet van een tolk is aan te bevelen om eventuele taalbarrières te verhelpen. Men kan gebruik 

maken van een professionele tolk, maar ook proberen om hiervoor een vrijwilliger te werven. 

Hiervoor is een ‘Functieprofiel tolk’ opgesteld. Dit profiel kunt u gebruiken voor de werving van 

vrijwilligers die willen en kunnen tolken. Op de website https://vluchtelingen.digisterker.nl vindt u dit 

profiel. 

https://vluchtelingen.digisterker.nl/
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
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TIJDENS DE CURSUS 

Informatiefolder over de cursus in het Engels, Tigrinya en Arabisch  

De informatiefolder is beschikbaar in verschillende talen en geeft algemene informatie over de 

cursus. De folder kan aangepast worden met de logo’s van de samenwerkende partijen en een lokaal 

contactadres. De informatiefolder is beschikbaar in verschillende talen en geeft algemene informatie 

over de cursus. De folder kan aangepast worden met de logo’s van de samenwerkende partijen en 

een lokaal contactadres. De folder is op A5-formaat en dubbelzijdig en is beschikbaar via de portal 

www.landelijkehuistijl.nl in de map Marketing/ Digisterker/aanpasbare materialen. 

Uitnodigingsbrief (concept) 

Met een uitnodigingsbrief kunnen cursisten geïnformeerd worden over het precieze tijdstip en de 

locatie van de cursus. Hiervoor is een voorbeeldbrief opgesteld, getiteld ‘Uitnodiging’. Dit voorbeeld 

vindt u op de website https://vluchtelingen.digisterker.nl. 

http://www.landelijkehuistijl.nl/
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
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Vragenlijst voor intake en screening 

Niet alle vluchtelingen kunnen op hetzelfde moment instromen in de cursus. Dit hangt af van de 

vaardigheden van de betreffende persoon. Hiervoor is een lijst met vragen gemaakt, getiteld 

‘Vragenlijst voor intake en screening’. Met deze vragenlijst kun u samen met de cliënt een inschatting 

maken of de cursus ‘Werken met de e-overheid’ haalbaar is of dat doorverwezen moet worden naar 

een ander aanbod dat geschikter is. Deze vragenlijst vindt u op de website 

https://vluchtelingen.digisterker.nl 

https://vluchtelingen.digisterker.nl/
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Brochure met Tips veilig omgaan met DigiD in verschillende talen.  

In samenwerking met VluchtelingenWerk is er een brochure met tips voor veilig omgaan met DigiD in 
het Arabisch, Engels en Tigrinya ontwikkeld, getiteld ‘Tips voor veilig omgaan met DigiD’. De 
brochure is ook beschikbaar via het intranet van VluchtelingenWerk Nederland als ondersteuning van 
de maatschappelijke begeleiders. 
De brochure wordt dubbelzijdig geprint op A3 formaat en dient gevouwen te worden. U kunt de 
brochure en drukbestand downloaden via https://vluchtelingen.digisterker.nl 

Samenstellen werkboek en lessenplan voor docenten Digisterker  

Voor de cursus kan een werkboek op maat samengesteld worden. Docenten kunnen, samen met de 

teamleider of coördinerend vrijwilliger van VluchtelingenWerk, bepalen welke hoofdstukken en 

onderwerpen zinvol en actueel zijn voor de doelgroep en welke weggelaten kunnen worden. Ter 

ondersteuning hebben we een advies voor samenstellen van lesmateriaal opgesteld, getiteld ‘Advies 

samenstelling lesmateriaal en lessenplan’. U vindt dit op de website 

https://vluchtelingen.digisterker.nl 

NA DE CURSUS 

Certificaten en evaluatie  

Het maken van certificaten kan via het Nextcloud -systeem van Stichting Digisterker. Het monitoren 

van de leeropbrengsten kan via de Impactmonitor e-overheid van de KB. Zie ook 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor 

https://vluchtelingen.digisterker.nl/
https://vluchtelingen.digisterker.nl/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor
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