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Kennissessie digitale geletterdheid met Doug Belshaw & Ilona Kish
Digitale geletterdheid is een steeds groter thema voor de Bibliotheek en vormt onder meer een belangrijke ambitie als 
het gaat om basisvaardigheden. We hebben consultant op het gebied van digitale geletterdheid Doug Belshaw bereid 
gevonden om zijn kennis met ons te delen tijdens deze sessie. Public Libraries 2020 is eveneens vertegenwoordigd 
tijdens deze sessie. Directeur Ilona Kish komt vertellen over Generation Code, de manifestatie die nu tweemaal heeft 
plaatsgevonden in het Europees Parlement en waarbij best-practises van bibliotheekinitiatieven op het terrein van 
digitale geletterdheid uitgelicht worden.

Voor wie
De Kennissessie is voor het gehele Friese bibliothekennetwerk toegankelijk en ook van buiten Fryslân is men uiteraard 
van harte welkom. De sessie is bedoeld voor bibliotheekprofessionals op het gebied van onderwijs, basisvaardigheden, 
educatie, beleid, programmamakers en andere belangstellenden.

Doug Belshaw
Doug Belshaw is een consultant op het gebied van digitale geletterdheid. Hij heeft ruime ervaring in het 
onderwijs (als docent en als bestuurder) en werkte zijn doctoraalscriptie The Essential Elements of Digital 
Literacies uit naar een goed leesbaar e-book. Doug werkte lange tijd bij de Mozilla Foundation en was 
onder meer verantwoordelijk voor de Mozilla Web Literacy Map. Ook werkte hij mee aan Mozilla Open 
Badges, een initiatief om vaardigheden die zijn opgedaan binnen een informele leeromgeving te kunnen 
belonen en kwalificeren. Open Badges worden wereldwijd bij duizenden instellingen ‘uitgedeeld’, 
waaronder bijvoorbeeld het Smithsonian Institute. Zijn TED-talk over digitale geletterdheid werd vele 
tienduizenden keren bekeken. Ook houdt Belshaw een blog bij over digitale geletterdheid.

Ilona Kish
lona Kish is directeur van Public Libraries 2020. Dit Europese programma heeft als ambitie om 
bewustwording te kweken over het belang van openbare bibliotheken in Europese ambities op het 
terrein van leven lang leren, sociale inclusie en digitale geletterdheid. Het evenement Generation Code 
is hier een manifestatie van. PL2020 wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen & Schrijven.

Praktische informatie over deze Kennissessie
Locatie: BSF – Zuiderkruisweg 4 in Leeuwarden

Datum: Maandag 4 december 2017

Tijd: 9.30 – 12.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur) BSF serveert aansluitend op de Kennissessie een lunch met   
 gelegenheid tot napraten.
Kosten: De Kennissessie wordt kosteloos aangeboden door BSF aan de Friese bibliotheken. Voor deelnemers   
 buiten het Friese bibliothekennetwerk zijn de kosten: €50 p.p. ex. btw. Je ontvangt hiervoor een factuur.

Aanmelden: O.v.v. naam, functie en organisatie: secretariaat@bfrl.nl

4 DEC.
9.00 uur

Graag tot ziens op maandag 4 december!

https://gumroad.com/l/digilit
https://openbadges.org/
https://openbadges.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A8yQPoTcZ78
http://literaci.es/
http://publiclibraries2020.eu/
http://meplibrarygroup.eu/index.php/generationcode-2/
mailto:secretariaat@bfrl.nl

