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Waarom een training volgen bij WebbiebNL?

Kijk voor meer informatie over het actuele trainingsaanbod op: www.webbieb.nl

Postbus 4122 | 5604 EC Eindhoven | 040-7009 703 | info@webbieb.nl | Twitter: @WebbiebNL

Praktijkgericht

Speciaal voor bibliotheken

Meerdere locaties in NL
Hoge beoordeling door deelnemers

Eindhoven 

Utrecht 

Zwolle 

Wat wil je te weten komen over de online bibliotheek? 

Dat is wat ik vroeg aan bibliotheken bij het samenstellen van dit trainingsaanbod.  

Het resultaat is het vernieuwde en uitgebreide trainingsprogramma van WebbiebNL voor de eerste 
helft van 2014, met 6 nieuwe trainingen en 1 nieuwe themabijeenkomst. En er is meer: in januari 
starten we met de nieuwe leergang ‘Mediacoach in de praktijk’. Daarmee komt het totale aanbod op 
10 trainingen en 3 themabijeenkomsten. Het kan dus haast niet anders of er zit ook voor jou iets bij.  

Naast het vernieuwde trainingsaanbod hebben we nog meer nieuws. Want de trainingen worden 
in 2014 op 3 locaties gegeven: Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Zo is er altijd een locatie bij jou in de 
buurt.  

Zie ik je ook op één van onze trainingen of andere activiteiten?

Huub van Dommelen
Initiatiefnemer WebbiebNL

haal meer uit je online bibliotheek



Online content curatie voor bibliotheken
Content curatie, natuurlijk online, dat is de toekomst voor bibliotheken. Wanneer je als bibliothecaris relevante informatie 
kan bieden op het juiste moment en in de juiste vorm, biedt je meerwaarde. Maar wat is waardevolle informatie, waar vind 
je die en hoe bied je die aan?  Hoe bekwaam je jezelf in content curatie? Op deze vragen krijg je antwoord in de training 
Online content curatie voor bibliotheken.

Na afloop van de training:
•    Weet je hoe je een online content database aanlegt en verder uitbouwt. 
•    Kun je zoektermen benoemen, deze online uitzetten en de resultaten filteren. 
•    Kun je de relevante content koppelen aan je eigen bibliotheekactiviteiten.  
•    Ben je in staat om de gevonden content aantrekkelijk te presenteren.

Voor wie:
Je bent bibliothecaris of informatieprofessional en je wilt jezelf bekwamen in online content curatie. 

Kijk voor meer info en inschrijven op: www.webbieb.nl

Pinterest voor bibliotheken
Steeds meer bibliotheken maken gebruik van Pinterest: een online prikbord waarop gebruikers foto’s plaatsen die ze 
hebben gevonden op internet en willen delen met anderen. Zo kun je aan het publiek prima laten zien wat je allemaal 
doet als bibliotheek. In deze training leer je Pinterest optimaal in de praktijk te gebruiken.  

Na afloop van de training:
•    Weet je hoe je een Pinterest profiel kunt inrichten voor je bibliotheek.
•    Kun je prikborden aanmaken, pinnen, repinnen, toppins maken.
•    Weet je alles over het gebruik van Pinterest in combinatie met andere social media.
•    Begrijp je hoe je traffic kunt genereren vanuit Pinterest naar je bibliotheekwebsite. 

Voor wie:
De basistraining Pinterest is iets voor jou wanneer je de online PR of de online content voor de website verzorgt. 

Inspiratie opdoen, andere mensen ontmoeten en kennis uitwisselen, 
wat wil een mens nog meer? WebbiebNL bedankt!

Judith Pietersma Samson
Bibliotheek Rotterdam

Met social media je doelgroepen bereiken
Als bibliotheek gebruik je Twitter en Facebook al en ook met andere social media ben je actief, maar wat bereik je ermee 
voor je bibliotheek? Hoe bereik je met social media je communicatiedoelen, terwijl de beschikbare mensen en middelen 
beperkt zijn? Dat is wat je leert in deze training. 

Na afloop van de training:
•    Kun je verschillende social media kanalen effectief inzetten en hiervoor doelen formuleren.
•    Weet je hoe je doelen voor je social media formuleert en in de praktijk kan toepassen.
•    Kun je de communicatie verfijnen vanuit Twitter, Facebook en andere social media om zo in dialoog  
     te komen met je doelgroep. 
•    Weet je hoe je meer volgers, likes en views krijgt.

Voor wie:
Je wilt social media inzetten om communicatiedoelen te bereiken voor je bibliotheek. Je wilt leren hoe je in samenhang 
met je website je doelgroepen goed bereikt en de interactie aangaat. 
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Kijk voor meer info en inschrijven op: www.webbieb.nl

WaaS basistraining
Werkt je bibliotheekwebsite volgens het WaaS-systeem van Bibliotheek.nl en wil je er goed mee leren werken? 
In deze training leer je de basisvaardigheden voor het toepassen van de WaaS website in de praktijk.

Na afloop van de training:
•    Snap je de basiswerking van de WaaS website (bestaande systeem van BNL).
•    Leer je werken met de WaaS drie-eenheid: widgetstore, het CMS en de TMS.
•    Weet je hoe je widgets kiest en hoe je handig gebruik maakt van wiki’s. 

Voor wie:
De WaaS basistraining is speciaal opgezet voor bibliotheekmedewerkers die de WaaS-website 
van BNL willen leren gebruiken of hun kennis en vaardigheden daarover willen opfrissen. 

WaaS voor gevorderen
Ben je al bekend met de basis van de WaaS website en zoek je verdieping in het gebruik van de WaaS? Bijvoorbeeld hoe je speciaal 
voor doelgroepen te werk gaat? Welke handige oplossingen ook voor jouw bibliotheekwebsite uitkomst bieden? Of welke creatieve 
toepassingen er allemaal zijn? Dat is wat je te weten komt in deze gevorderdentraining.

Na afloop van de training:
•    Ken je de fijne kneepjes om het maximale uit je WaaS website te halen.
•    Ben je bekend met toepassingen om je WaaS website creatiever te gebruiken.
•    Weet je met welke hulptools je meer uit je WaaS website kunt halen. 

Voor wie:
De WaaS training voor gevorderden is speciaal opgezet voor medewerkers van bibliotheken die 
de WaaS-website van BNL gebruiken en al basiskennis hebben, maar zich willen verdiepen en op zoek zijn naar verbeteringen.

Je bibliotheekwebsite strategisch inzetten
Hoe zet je je bibliotheekwebsite en je online tools strategisch in? Onderling op elkaar afgestemd en in combinatie met je offline 
communicatie middelen? En hoe doe je dat effectief tegen lage kosten? Hierop ligt de focus in deze training. 

Na afloop van de training:
•    Kun je vanuit de strategie van je bibliotheek een mix van online en offline communicatiemiddelen samenstellen. 
•    Weet je hoe je samenhang tussen de online en offline communicatiemiddelen creëert. 
•    Heb je de kennis van de middelen en methodes om je communicatiestrategie in de praktijk te implementeren.

Voor wie:
Je werkt in de bibliotheek als communicatieprofessional, marketeer of webmaster en je houdt je bezig met communicatievraagstukken. 

Hoe organiseer ik mijn online bibliotheek intern?
Het belang van een goede website is in de loop der jaren enorm toegenomen en er komt steeds meer werk bij kijken. 
Ook andere online tools horen nu standaard bij de online bibliotheek. Door de vele onderdelen van de online bibliotheek is
het belangrijk om deze effectief te organiseren, maar hoe doe je dat? Daarop ligt in deze training de focus.  

Na afloop van de training:
•    Heb je inzicht in de werkzaamheden die nodig zijn voor de online bibliotheek.
•    Kun je een inschatting maken van de benodigde mensen  en middelen om de werkzaamheden uit te voeren.
•    Kun je de werkzaamheden effectief organiseren.
•    Weet je hoe je gedeeld eigenaarschap, ofwel het ‘wij-gevoel’ kunt creëren over de online activiteiten. 
•    Heb je oog voor de continuïteit in de uit te voeren werkzaamheden. 

Voor wie:
Je werkt als websitecoördinator of communicatiemedewerker in de bibliotheek en je wilt de online activiteiten effectiever en 
efficiënter organiseren. 

Voor mij was deze bijeenkomst erg inspirerend en bij onze bibliotheek zijn 
we inmiddels gestart met een pilot Tabletcafé op een van de vestigingen.

Els Koek
Flevomeer Bibliotheken
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Kijk voor meer info en inschrijven op: www.webbieb.nl. 

Met AdWords nieuwe leden werven
Online nieuwe leden werven voor je bibliotheek, werkt dat? Jazeker: Google AdWords biedt daarvoor prima mogelijkheden. 
Wanneer je de juiste campagne aanmaakt, kun je effectief nieuwe leden werven tegen lage kosten. Na deze training ben je zelf in staat
om AdWords campagnes voor jouw bibliotheek op te zetten.

Na afloop van de training:
•    Snap je de basisprincipes achter de werking van Google AdWords.
•    Kun je zelf een AdWords account aanmaken voor je bibliotheek met de daarbij behorende basisinstellingen.
•    Ben je in staat om zelf een pakkende advertentietekst te schrijven die rekening houdt met de juiste zoekwoorden.
•    Kun je de variabelen voor een maximaal online bereik zelf instellen. 
•    Weet je hoe je effectief gebruik kunt maken van handige tools, zoals de koppeling met Google Analytics.

Voor wie:
Je houdt je bezig met marketing & communicatie en / of de werving van nieuwe leden. 

Google Analytics voor bibliotheken
Je steekt veel tijd in de bibliotheekwebsite en ook met social media ben je bezig, maar je zou ook graag willen weten of je met
deze inspanningen nu ook de doelstellingen haalt. Met de training Google Analytics voor bibliotheken krijg je hier inzicht in.

Na afloop van de training:
•    Weet je wat Google Analytics is en hoe je de basisonderdelen moet gebruiken.
•    Weet je hoe je Google Analytics voor jouw bibliotheekwebsite moet toepassen.
•    Weet je hoe je doelen kunt stellen en kunt rapporteren met Google Analytics.

Voor wie:
Je wilt met Google Analytics kunnen meten en rapporteren hoe de website en je webbieb tools bijdragen aan je online doelstellingen.

Prezi voor bibliotheken
De online presentatietool Prezi biedt aantrekkelijke manieren om jouw boodschap helder en krachtig over te brengen. 
Maar hoe gebruik je Prezi? Hoe leg je vanuit een leeg werkblad een structuur aan in je presentatie? Hoe verwerk je 
uiteenlopende soorten media in je Prezi en hoe benut je de functies optimaal? Dat is wat je leert in deze training. 

Na afloop van de training:
•    Weet je hoe je met je eerste ideeën structuur aanbrengt in je Prezi presentatie.
•    Ben je in staat om de functies van Prezi optimaal toe te passen.
•    Kun je afbeeldingen invoegen, draaien, schalen en naar persoonlijke smaak veranderen. 
•    Koppel je probleemloos alle items van je presentatie tot een doorlopende voorstelling. 

Voor wie:
Deze basistraining is bedoeld voor iedereen die met Prezi richting collega’s in de bibliotheek of richting het publiek 
aantrekkelijke presentaties wil voorschotelen. 

Met de Google Analytics training van WebbiebNL heb ik prima 
inzicht gekregen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en  
paginaweergaves voor onze bibliotheekwebsite.

Caroline Stollman 
Bibliocenter Weert

Ik heb de training Google Analytics gevolgd.  
Er was veel ruimte voor zelf oefenen en het  
stellen van gerichte vragen. Aanrader!

Esther Hoogendijk
Bibliotheek Kennemerwaard

NIEUW
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Beoordeling door  
deelnemers in 2013: 8



haal meer uit je online bibliotheek

LEERGANG 
1E HELFT 2014

Leergang  Mediacoach in de praktijk
Als bibliotheek maak je graag werk van mediawijsheid. Er is veel vraag naar en het past prima bij de rol van de bibliotheek. Daarom hebben steeds meer 
bibliotheken één of meerdere mediacoaches in huis. 
 
Als mediacoach in de bibliotheek begin je vaak met een mediacoachopleiding om daarna de opgedane kennis in de praktijk te brengen in je eigen  
bibliotheek of op scholen, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet mee te vallen. Wat heb je als bibliotheek te bieden? Hoe zet je jezelf in als mediacoach 
voor je bibliotheek en op scholen?  Waar zitten burgers, scholen en hun leerlingen (en ouders) op te wachten? 
 
De leergang ‘Mediacoach in de praktijk’ geeft inzicht, een praktische aanpak, voorbeelden en gebruiksmateriaal voor de mediacoach in de bibliotheek. 
Kortom, handen en voeten voor de dagelijkse praktijk van de mediacoach: aan de slag in de bibliotheek en op scholen!

Wat bereik je met deze leergang?
De pijlers van deze training zijn kennis , vaardigheden en  de dagelijkse praktijk. Je krijgt in deze leergang onder meer antwoord op de volgende vragen: 

•    Hoe geef ik mijn rol als mediacoach vorm en inhoud?
•    Welke didactische vaardigheden en werkvormen kan ik gebruiken?
•    Hoe krijg ik scholen enthousiast om de mediacoach in te zetten?
•    Hoe maak ik een afgestemd programma voor scholen en de bibliotheek?
•    Waar kan ik reeds ontwikkelde materialen vinden en welke materialen werken goed in de praktijk?

De leergang bestaat uit 5 modules. Wil je niet alle modules volgen, maar een aantal, dan kan dat ook. Elke module wordt interactief opgebouwd; dat 
betekent dat je als deelnemer actief meedoet. Het uitgangspunt voor elke module is: je moet er als mediacoach de volgende dag mee aan de slag kunnen.

De modules:
 
•    Mediawijsheid en de rol van de bibliotheek.
•    Producten, diensten en deskundigheid van de mediacoach
•    Media en andere middelen
•    Didactische vaardigheden
•    De mediacoach op school

Voor wie?
Je bent (startend) mediacoach in je bibliotheek of zelfstandig mediacoach (in wording) en je wilt meer dan alleen informatievaardigheden. Je hebt de 
ambitie om in je rol als mediacoach diverse doelgroepen te bereiken door op een creatieve manier vorm en inhoud te geven aan mediawijsheid in de 
bibliotheek en/of op scholen. Je hebt specifieke leervragen of leerdoelen over de praktijk.

Studiebelasting: elke bijeenkomst duurt 3 uur; naast de bijeenkomsten ca. 2 uur studiebelasting.

Wat heb je nodig? 
Deze leergang is ontwikkeld als praktische aanvulling op bestaande en meer theoretisch ingestelde opleidingen. Je hebt al basiskennis van mediawijsheid, 
opgedaan in de praktijk of via een eerdere opleiding. Voor het uitvoeren van de opdrachten tijdens de cursus heb je een laptop of tablet nodig.

Wat kost het?  
De leergang Mediacoach in de praktijk bestaat uit 5 modules van elk 3 uur en kost € 875,- excl. BTW . Wil je afzonderlijke modules volgen, dan kan dat ook. 
Deze kosten € 195,- excl. BTW per module. De online leeromgeving, koffie, thee zijn bij de kosten inbegrepen.

Wanneer en waar?
Deze leergang start in Zwolle , Utrecht en Eindhoven. Kijk voor de data op de website. 

NIEUW

Kijk voor meer info en inschrijven op: www.webbieb.nl
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De themamiddag Mediacoach in de praktijk van WebbiebNL  
was waardevol. Veel ideeën en inspiratie opgedaan. 
 
Eliane Groenendijk
Bibliotheek Aan de Vliet

Postbus 4122 | 5604 EC Eindhoven | 040-7009 703 | info@webbieb.nl | Twitter: @WebbiebNL

Mediacoach in de praktijk, hoe doe je dat?
Veel bibliotheken maken graag werk van mediawijsheid. Ook zijn er veel bibliotheekmedewerkers die als mediacoach op scholen 
iets willen doen, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet mee te vallen. Veel leerkrachten blijken zelf nog niet mediawijs genoeg om 
hun leerlingen op weg te helpen. Waar zitten scholen en hun leerlingen (en ouders) op te wachten? En wat heb je als bibliotheek te 
bieden? Deze vragen komen aan bod op de themamiddag Mediacoach in de praktijk, hoe doe je dat?

iPad cafés organiseren, hoe doe je dat?
Voor bibliotheken is er een mooie rol weggelegd voor het organiseren van iPadcafés richting publiek. Maar hoe doe je dat? Hoe 
organiseer je een training waar de juiste mensen op afkomen? Welke kennis moet je hebben als je zo’n training gaat geven? Hoe 
profileer je dit in je totale bibliotheekaanbod? Daarover gaat de themamiddag iPad cafés organiseren, hoe doe je dat?

Gaming in de bibliotheek
Gaming is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Game technologie kom je overal tegen: als entertainment, maar ook 
voor educatieve doeleinden in de vorm van zogenaamde serious games, bijvoorbeeld om medewerkers te trainen. Wat kun 
je daarmee als bibliotheek? Kun je daarin iets bieden en zo ja, wat? En op welke manier leg je verbindingen met de rest van je 
aanbod? Zijn er al bibliotheken met een dergelijk aanbod? Daarover gaat de themamiddag Gaming in de bibliotheek.

Uitvoering
Naast het geven van training en advies krijgen we  
regelmatig vragen om te helpen bij de uitvoering  
van de online bibliotheek: 
 
•    Het actueel houden van de bibliotheekwebsite.
•    Het ondersteunen van het social media team in de bibliotheek.
•    Het  aanleggen van een contentdatabase voor  
     de online bibliotheek.
•    Het geven van lessen en voorlichtingsavonden op  
     scholen i.h.k.v. mediawijsheid op scholen. 

WebbiebNL biedt meer:
Advies
WebbiebNL wordt vaak gevraagd om  
advies te geven over online  
bibliotheekvraagstukken, zoals: 
 
•    Inbedding van de online bibliotheek in de  
     strategie van de bibliotheek.
•    Vertaling  van de online bibliotheekstrategie naar   
     operationele uitvoering en beheer.
•    Ontwikkelen van een website inrichtingsplan.
•    Nieuwe impuls geven aan de online bibliotheek.

NIEUW

THEMABIJEENKOMSTEN 
1E HELFT 2014
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Wil je meer weten of advies?
Neem vrijblijvend contact op!


	Webbieb brochure7_digitaal_pag1-edit
	Webbieb brochure7_digitaal_pag2
	Webbieb brochure7_digitaal_pag3
	Webbieb brochure7_digitaal_pag4
	Webbieb brochure7_digitaal_pag5
	Webbieb brochure7_digitaal_pag6

