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De Bibliotheek heeft naast dat ze een huis vol boeken en media is, veel 
belangrijke taken die gericht zijn op het bevorderen van geletterdheid 
en leesplezier, digitale inclusie en je blijven ontwikkelen. Hierbij richt de 
Bibliotheek zich speciaal op kwetsbare burgers die het moeilijk vinden om 
mee te komen in de samenleving. Het Taalpunt organiseert bijvoorbeeld 
in opdracht van de gemeente taaltrajecten voor laaggeletterden en 
anderstaligen.
We organiseren cursussen en (inloop)spreekuren om mensen verder te helpen 
hun (digitale) basisvaardigheden te verbeteren, zodat ze mee kunnen komen 
in deze (digitale) samenleving. Kortom: een leven lang leren!

Ook het bevorderen van leesplezier en informatievaardigheden voor jeugd 
en jongeren is een belangrijke taak van de Bibliotheek. Zo dragen wij eraan 
bij dat kinderen hun taal- en leesvaardigheden al op jonge leeftijd aanleren. 
Dit doen we in samenwerking met kinderopvang en onderwijs. Hierbij is 
ook aandacht voor het gezin. Samen willen we graag het (voor)leesplezier, 
de leesmotivatie en daarmee de leesvaardigheid stimuleren, zodat de jeugd 
op een goede manier toegerust haar weg kan vinden in de maatschappij. Uit 
recente onderzoeken blijkt dat dat zeker nodig is en dat de Bibliotheek hier 
een belangrijke rol in speelt.
Onder de vlag van ‘Cultuurkoepel Vechtdal’ en in opdracht van de gemeente 
Hardenberg organiseert de bibliotheek cursussen en workshops op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie. FabLab Hardenberg richt zich op technologie 
educatie voor jong en oud.
Bibliotheken stellen waar mogelijk hun ruimtes beschikbaar om, samen met 
andere instanties, voor burgers een neutrale en laagdrempelige plek te zijn 
voor ontmoeting en ontwikkeling voor alle leeftijden.

Deze dienstengids geeft met mooie foto’s en korte duidelijke teksten een 
inkijkje in ons gevarieerde aanbod.
We wensen u veel kijk- en leesplezier en ontmoeten u graag (weer) in één van 
onze vestigingen, u bent van harte welkom!

Eddy Evers
Directeur-Bestuurder
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jeugd &
onderwijs

schatrijk
Ontwikkelen
Praten
Lezen





Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later 
aantoonbaar beter in taal. In samenwerking met 

de kinderopvang, consultatiebureaus en gemeente 
biedt de Bibliotheek het Boekstartkoffertje aan. Met 

Boekstart in de Kinderopvang werkt de bibliotheek 
samen op het gebied van voorlezen middels 

activiteiten en scholing van pedagogisch medewerkers. Bo
ek
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VoorleesExpress
Vrijwillige voorlezers komen thuis bij taalarme gezinnen om 
voor te lezen aan kinderen tussen 2 en 8 jaar. Ouders krijgen 

advies om - op hun eigen manier – de taalontwikkeling 
van hun kinderen te stimuleren. Toeleiders zijn o.a.: 

kinderopvang, onderwijs, logopedie, vluchtelingenwerk, ggd 
en welzijnsinstellingen.

boekstartcafé
Tijdens het voorleesuurtje wordt er voorgelezen aan kinderen 
van 0-4 jaar en hun (groot)ouders of verzorgers. Voorleesplezier, 
interactief voorlezen, boekkeuze en voorleeservaringen van 
ouders komen hierbij aan bod. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
een voorsprong in de taalontwikkeling hebben, wanneer 
ouders hen zo vroeg mogelijk in aanraking brengen 
met het voorlezen van boeken.



Taal- en 
Voorleesfeesten
In samenwerking met Kinderopvang en onderwijs worden ter 
stimulering  van de taalontwikkeling en het (voor)leesplezier taal- en 
voorleesfeesten rond een specifiek thema georganiseerd voor peuters, 
kleuters en de groepen 3 en 4.
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De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak. Hierin 
werkt de Bibliotheek, structureel samen met scholen op 
gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier 
en mediawijsheid van kinderen. Dit gebeurt middels 
een gezamenlijke overeenkomst, een aantrekkelijke 
actuele collectie, inzet van een leesconsulent en 
activiteiten voor kinderen, leerkrachten en 
ouders. De Bibliotheek op School (dBos) 
is inzetbaar t.b.v. het  primair en 
voortgezet onderwijs.

de bibliotheek
op school
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Alle educatieve bibliotheekproducten voor kinderopvang, 
peuterspeelzalen, primair en voortgezet onderwijs op een rij. Hieronder 

valt ook het jaarlijkse bibliotheekaanbod binnen de Stichting Kind en 
Cultuur Hardenberg en de Culturele Commissie Avereest.

Bibliowijzer
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21e eeuwse
vaardigheden
Het onderwijs van de toekomst vraagt behoorlijk wat vaardigheden van 
leerlingen. De Bibliotheek biedt hierbij een ondersteunende rol om digitale 
laaggeletterdheid te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Fablab en 
projecten rondom mediawijsheid.
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voorleeswedstrijden
Bibliotheek Hardenberg organiseert 
De Nationale Voorleeswedstrijd 
in de gemeente Hardenberg voor 
scholen en leerlingen uit groep 7 en 
8. Eerst de gemeentelijke rondes met 
de schoolkampioenen, vervolgens 
de regionale ronde met bibliotheken 
Dalfsen, Ommen en Twenterand. Er 
is ook een voorleeswedstrijd voor de 
brugklassen van het VO: Read2me.
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In samenwerking met kinderopvang, GGD en Gemeente werkt de Bibliotheek 
samen in het bereik van laagtaalvaardige ouders. Doel is om alle gezinnen 
kansen te bieden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Daarnaast 
adviseert en stimuleert de Bibliotheek ouders tot een meertalige opvoeding. 
Gebleken is dat dit een positief effect op het leren van de schooltaal heeft en 
daarmee bijdraagt aan de kansongelijkheid. Hiertoe zijn (prenten) boeken in 
de verschillende talen aangeschaft.

GEZINSAANPAK EN 
MEERTALIGHEID
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Naast Read2me is de bibliotheek een vraagbaak en samenwerkingspartner 
als het gaat om het ondersteunen van het (literair) onderwijs en het 

stimuleren van het lezen. Dat kan met behulp van landelijke programma’s 
als “De Jonge Jury” en “Literatour” (de boekenweek voor jongeren), maar ook 

in de vorm van ‘op maat’ ontwikkelde projecten.

Samenwerking 
Voortgezet Onderwijs



Er zijn groepsbezoeken mogelijk 
voor groepen peuteropvang, 
basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en mbo. Leerlingen 
komen naar de Bibliotheek 
om kennis te nemen van een 
actuele en aansprekende 
collectie aansprekende (jeugd)
boeken. Daarnaast worden 
op een speelse wijze de 
geautomatiseerde catalogus 
en informatievaardigheden 
gedemonstreerd.

Groeps
bezoeken

Ieder jaar brengen bekende jeugdboekenschrijvers een 
bezoek aan basisscholen in de gemeente Hardenberg. Een 
ontmoeting met een echte schrijver, fysiek of online in de 
klas, is een stimulans om nog meer te gaan lezen. 

schrijver op school
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‘Tekeningen gemaakt door 

groep 3 en 4 van ‘t Kompas in 

Dedemsvaart, tijdens het online 

bezoek van Rian Visser’



Scoor een Boek!
Een leesproject dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Voor leerlingen van 

groep 5 en 6, én hun ouders. Scoor een boek! kent een schooleditie voor 
kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie, Scoorthuis,  voor het hele gezin.

In samenwerking met eredivisieclub Heracles Almelo wordt de kracht 
van voetbal  ingezet voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier 

bij leerlingen en gezinnen. Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door 
profvoetballers in te zetten als rolmodellen. Het project is opgebouwd als 

een voetbalwedstrijd, met een Aftrap, een Rust en een Fluitsignaal.
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kunst & cultuur
educatie

kleurrijk
Stimuleren
Ontdekken
Groeien





culturele 
Ontdekcursussen
1-12 jr
Cultuurkoepel Vechtdal biedt 
in alle wijken en dorpen in de 
gemeente, naschoolse culturele 
ontdekcursussen aan kinderen in 
de leeftijd van 1 t/m 12 jaar. Op een 
laagdrempelige manier maken 
zij daarin kennis met muziek, 
beeldende disciplines, toneel & 
dans, nieuwe media, kunst & 
techniek, literair en erfgoed. 

18



19



20



projecten Voortgezet 
Onderwijs 12-18 jr

Cultuurkoepel Vechtdal biedt vraaggerichte 
culturele activiteiten of evenementen 
aan op scholen binnen het Voortgezet 

Onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn 
workshopdagen, zoals ‘KunstKick!’, 

theatervoorstellingen gericht op preventie 
(bijv. middelengebruik, pesten, Social 

Media) en cultuurweken op school. 
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Cultuurkoepel Vechtdal organiseert in samenwerking met andere 
maatschappelijk georiënteerde organisaties diverse culturele 

activiteiten. Zo worden bij bv. Natuuractiviteitencentrum De 
Koppel tijdens de schoolvakanties creatieve, educatieve workshops 

georganiseerd. Daarnaast is Cultuurkoepel Vechtdal i.s.m. De Stuw actief 
binnen het AZC Hardenberg, waar culturele activiteiten voor kinderen 

van 5 t/m 12 jaar worden georganiseerd door kunstdocenten. 
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Culturele evenementen
Cultuurkoepel Vechtdal draagt graag een steentje bij aan diverse sociaal 
maatschappelijke evenementen binnen de gemeente Hardenberg, zoals 

‘Hardenberg Buiten’, ‘Dedemsvaart Natuurlijk’ en ‘Kunstmanifestatie 
Gramsbergen’. Daarnaast initieert zij i.s.m. andere culturele organisaties 

ook zelf evenementen, zoals ‘Hardstikke Cultuur’, de opening van het 
culturele seizoen in de gemeente en het ‘Kunst Pop-Up centrum’.
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Culturele oefenruimtes
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Culturele oefenruimtes
Cultuurkoepel Vechtdal beschikt binnen het LOC+ Hardenberg over twee 

culturele ruimtes; de Popkelder en de Theater-/balletzaal (incl. tribune). De 
Popkelder kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals muzieklessen 

en beeldende lessen. De Danszaal/Theaterzaal is geschikt voor dans- en 
theaterlessen, maar ook voor bv. lezingen en voorstellingen.

Beide ruimtes kunnen tegen een maatschappelijk tarief worden gehuurd 
door (amateur) kunstuitvoerders.  
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Initiatiefrijk

fablab
hardenberg

Innoveren
Ontwikkelen
Creëren





In 2017 ontstond vanuit de cultuureducatieafdeling Cultuurkoepel 
Vechtdal, de nieuwe afdeling FabLab Hardenberg, die zich richt op 
technologie educatie. Fablab Hardenberg is een fysieke maakplaats 
waar jong en oud kennis kunnen maken met nieuwe digitale en 
technische ontwikkelingen. In een laagdrempelige leeromgeving 
(ruimte op het Cultuurplein LOC) kan iedereen kennismaken met bijv. 
3D printen, lasersnijden, ontwerpen en programmeren en komen 
vormgeven en techniek samen.

fablab
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In opdracht van het lokale Sterk Techniekonderwijs 
(STO) ontwikkelt en verzorgt FabLab Hardenberg 

workshops voor het primair onderwijs. 
Daarin komen leerlingen op een creatieve 

en laagdrempelige manier in aanraking met 
technologische onderwerpen en worden 

leerkrachten ondersteund in een lastige opgave 
om meer leerlingen te enthousiasmeren voor 

technologie. 

STERK TECHNIEK 
ONDERWIJS (STO)
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DE MAKERKAR 
(regiodeal)
De Makerkar is een verrijdbaar FabLab en heeft onder andere een 3D 
printer, een lasersnijder en robotica aan boord. Daarmee kunnen op 
een laagdrempelige manier workshops en lessen gegeven worden in de 
dorpen/en kernen van onze plattelandsgemeente. Aan de Makerkar kan 
een activiteitenprogramma gekoppeld worden dat niet alleen in het 
teken staat van moderne technologie, maar die ook workshops bevat 
van het  RTC en digitaliseringsprogramma’s vanuit de Bibliotheek. Zo 
maken we technologie heel toegankelijk voor een breed publiek.
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FabLab Hardenberg organiseert na schooltijd 
activiteiten, workshops en cursussen 
voor kinderen en jongeren die zich willen 
bekwamen in nieuwe technologiën. Sinds 
de oprichting van het FabLab zijn deze 
activiteiten, waar kinderen en jongeren 
naar hartenlust kunnen experimenteren 
met allerlei soorten technologie, razend 
populair. 
De Fablab Explorers, Code Crew 
en Makerkar worden mogelijk 
gemaakt door financiële 
ondersteuning vanuit 
de Regiodeal.

FABLAB EXPLORERS 
(regiodeal)
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TALENTONTWIKKELING 
(Regiodeal)
Tijdens onze Tech Talent Workshops kan de jeugd zich in hun vrije tijd 
onder begeleiding van een professional in meerdere lessen verdiepen in 
technieken en skills zoals robotica, lasersnijden en 3D-printen. Daarnaast 
heeft FabLab Hardenberg een ICT-programmeerclub opgezet (de Code Crew) 
waarin kinderen en jongeren leren programmeren. Dit alles met als doel 
om de vaardigheden van de jeugd op een leuke manier te trainen en hun 
skills beter aan te laten sluiten bij de beroepen van nu en in de toekomst. 
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TALENTONTWIKKELING 
(Regiodeal)
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kansrijk

leven lang
leren

Activeren
Integreren
Participeren
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Tabletcafé
Het Tabletcafé is een maandelijkse inloopgelegenheid in een aantal 

vestigingen, en biedt burgers de mogelijkheid om vragen te stellen over 
internet, apps, de tablet of de smartphone.



WORKSHOPS DIGITALE 
VAARDIGHEDEN

Niet iedereen doet moeiteloos mee in onze digitale maatschappij. 
Daarom biedt de Bibliotheek workshops aan in diverse kernen binnen de 

gemeente. In deze workshops worden o.a. digitale basisvaardigheden 
op het gebied van internet en sociale media aangeleerd. 

Zo komen de deelnemers meer te weten over de digitale wereld. 
Bijvoorbeeld: Thee, Tablets & Taartjes en Klik & Tik.
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Ondersteuning 
E-overheid
De Bibliotheek ondersteunt burgers in het contact met de 
e-overheid, o.a. om belastingaangifte te doen en om toeslagen 
aan te vragen. De bibliotheken faciliteren dit, door het 
aanbieden van voldoende computers met internetaansluiting.

Infohuis / 
Informatiepunt 
Digitale Overheid
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is een eerste aanspreekpunt 
in of nabij de Bibliotheek voor vragen over zaken als: aangifte doen bij de 
Belastingdienst, een verhuizing doorgeven aan de gemeente, huurtoeslag 
aanvragen, het gebruik van uw DigiD. De Bibliotheek helpt mensen 
zelfstandiger te worden en te zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen 
door hun digitale vaardigheden te stimuleren. Het IDO wordt ondergebracht 
bij Infohuizen in de gemeente Hardenberg. In Dedemsvaart is in juni 2021 
het eerste Infohuis opgericht. De initiatiefnemers zijn Welzijnswerk De 
Stuw, Samen Doen, Vechtdal Wonen, Plaatselijk Belang Dedemsvaart en 
de Bibliotheek. Het Infohuis biedt een collectieve voorziening voor allerlei 
hulpvragen. Zo willen we samen voorkomen dat mensen van het kastje naar 
de muur worden gestuurd.
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DIGISTERKER
Steeds meer overheidszaken regel je 
via internet, waarbij een DigiD code 
noodzakelijk is. Dit is handig, maar voor 
veel mensen ook moeilijk. De Bibliotheek 
biedt hiervoor de cursussen ‘DigiSterker en 
de Overheid’ en ‘DigiVitaler – digitale 
zorg dichterbij’ aan. In deze cursussen 
leer je belangrijke vaardigheden voor het 
werken met de elektronische overheid, 
een digitaal patiëntendossier en 
het gebruik van de DigiD daarbij. 
Ook biedt DigiSterker hulp aan 
jongeren via de cursus ‘Doe 
je digiding! Jongeren en 
digitale overheid’.
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taalpunt
De Bibliotheek biedt taaltrajecten aan voor laaggeletterden 

(NT1) en statushouders (NT2). In een aantal bibliotheken in de 
gemeente Hardenberg bevindt zich een Taalpunt waar mensen 
met een hulpvraag op het gebied van lezen, schrijven, spreken, 

rekenen en computeren zich kunnen melden.
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studiekringen
Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 senioren, die 

eens per week of tweewekelijks bij elkaar komt om zelf gekozen 
onderwerpen, eigen ervaringen en inzichten te bespreken en te 

delen. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de actualiteit of 
op eigen interesses.



Conversatielessen
Anderstaligen hebben vaak extra ondersteuning nodig om hun 

spreek- en luistervaardigheid te verbeteren. De Bibliotheek en het 
Taalpunt bieden hiervoor conversatielessen aan.
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Bij het Digipunt staan wij voor de 
burgers klaar om hen te helpen 
met digitale vragen. Dit kunnen 
algemene vragen zijn over omgang 
met computer, laptop, tablet of 
smartphone. Ook worden vragen 
beantwoord over het gebruik van 
apps, computerprogramma’s en 
internetgebruik. Ook kunt u hier 
terecht met vragen over de online 
dienstverlening van de Bibliotheek.



Effe Buurten, Koffie en Taal is een wekelijkse bijeenkomst op vrijdagochtend 
waar anderstaligen van harte welkom zijn om samen met vrijwilligers 
verder te werken aan het leren en oefenen van de Nederlandse taal. De 
bijeenkomsten van Effe Buurten; Koffie en Taal, vinden plaats in MFC De 
Baron te Dedemsvaart. Effe Buurten Koffie en Taal is een gezamenlijke 
activiteit van De Baron, Bibliotheek Dedemsvaart, Samen Doen, De Stuw en 
Taalpunt.

Nederlandse 
Cultuurverhalen
De bijeenkomsten Nederlandse Cultuurverhalen zijn bijeenkomsten die 
worden georganiseerd voor anderstaligen en vluchtelingen. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden zij bijgepraat over Nederlandse Cultuurverhalen. 
Een initiatief van Margret Ester, schrijfster van boeken en cultuurverhalen 
in samenwerking met de Bibliotheek Hardenberg.

Effe buurten; 
Koffie en Taal
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ThuisTaal
Activiteiten in samenwerking met het AZC. Leerlingen van de opleiding 
Onderwijsassistent van het Alfa College komen thuis bij gezinnen op het 
AZC. Daar gaan zij zeven weken met het gezin aan de slag in de vorm van 
taalspelletjes en voorlezen, waarbij ze werken aan hun taalontwikkeling. 
Ouders worden daarnaast gestimuleerd om in hun eigen taal voor te 
lezen, zodat de kinderen op school met een grotere woordenschat in hun 
thuistaal, de Nederlandse taal sneller kunnen oppakken.

Verkeersveiligheids
lessen op het AZC
Bewoners van het AZC volgen verkeersveiligheidslessen vanuit Taalpunt, 
waarbij de verkeersregels in Nederland worden uitgelegd en bewoners 
beter kunnen deelnemen aan het verkeer.
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belangrijk

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Leren
Ontplooien 
Verrijken





collecties
Een breed aanbod van boeken, 
tijdschriften, kranten, e-Books, 
luisterboeken en PressReader.
Voor mensen met een leesbeperking 
is er Passend Lezen!
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lezingen en workshops
De Bibliotheek organiseert lezingen en workshops met als doel: 

ontplooiing, ontmoeting en ontspanning.
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Bibliotheek Hardenberg organiseert elk jaar in juli een boekenmarkt 
in het centrum van Hardenberg. Tijdens de boekenmarkt kunnen 

belangstellenden boeken kopen en verkopen. 

jaarlijkse
boekenmarkt
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leesbevordering
Rond landelijke leesbevorderingsprogramma’s, zoals De (Kinder)
Boekenweek en Nederland Leest organiseert de Bibliotheek diverse 
activiteiten. 
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Binnen MFC’s, zoals De Baron (Dedemsvaart) en De 
Binder (Gramsbergen), is de Bibliotheek middels 

diverse activiteiten de verbindende schakel tussen 
participanten en gebruikers. Binnen het LOC+ 

Hardenberg wil de Bibliotheek mede vormgeven 
aan het “Ontwikkelcentrum Hardenberg”, een 

concept dat uitgaat van samenwerking tussen 
(beroeps)onderwijs, bedrijfsleven, overheid en 

inwoners (samenleving).
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Boek-aan-huis
Voor mensen die niet zelf naar de Bibliotheek kunnen 

komen is er de service Boek-aan-huis.
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Een voorleesproject voor ouderen door vrijwilligers. Steeds 
meer ouderen zijn genoodzaakt langer zelfstandig te blijven 
wonen. Het wekelijks voorlezen en praten over verhalen is 
gezellig en doorbreekt het isolement waarin sommige ouderen 
verkeren. Tevens vindt er geheugentraining plaats en draagt 
een vertrouwd gezicht bij tot een positieve ondersteuning van 
de mantelzorger.

Samen VoorLezen, 
voorlezen aan ouderen



ONTMOETING
Bibliotheken zijn in de meeste dorpen en steden de enige plek waar je 

veilig, gratis en anoniem kunt verblijven; kortom een vrijplaats voor 
ontmoeting, lezen, studeren en werken.
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www.bibliotheekhardenberg.nl


