FryskLab in het kort
Sinds 2013 rijdt in Friesland een
mobiel FabLab, genaamd FryskLab.
Met FryskLab enthousiasmeren we
jong en oud voor nieuwe technologie en digitale geletterdheid.
Met als doel de deelnemers gereedschap en vaardigheden in handen
te geven om hun eigen omgeving
vorm te geven. Maar ook stimuleren
we ze om opgedane kennis en
vaardigheden met anderen te delen.
FryskLab is een omgebouwde
bibliobus met daarin o.a. 3D-printers,
lasersnijder en een docententeam
dat de begeleiding verzorgt.
FryskLab won verschillende prijzen,
waaronder in 2017 de Presidential
Citation for Innovation International
Library Projects van de American
Library Association.

FryskLab is een initiatief van
het Fries Bibliotheken Netwerk.

Laagdrempelig
Daarnaast is de Bibliotheek natuurlijk een openbare plek waar
iedereen naartoe kan komen om kennis te vergaren. Die laagdrempeligheid is belangrijk voor succesvolle makersplaatsen. Denk eens aan
de tijd waarin we nog niet allemaal over een computer beschikten.
Of over internet. Ook toen was de bibliotheek de plek waar deze
apparatuur al wél beschikbaar was.”
De Bibliotheek verandert in hoog tempo van puur boekenuitlener
naar een platform voor persoonlijke ontwikkeling. Een platform
waar mensen samen komen om kennis te delen en te maken,
(informeel) te leren en zich te ontwikkelen. Waar je kunt bouwen
aan je eigen toekomst en aan die van je omgeving. Met de makerplaatsen geven de bibliotheken je hiervoor de juiste gereedschappen
en vaardigheden in handen. Je leert op een nieuwe manier kennis
te maken en te delen, je ondernemerschap wordt aangewakkerd
en met de nieuwe technieken kun je zelf oplossingen bedenken
én uitvoeren.
Jeroen de Boer van Bibliotheekservice Fryslân:
“Nadat Lelystad in 2012 de Nederlandse primeur
had met een makersplaats, volgde Friesland snel
met een mobiel FabLab, FryskLab. Inmiddels is het
aantal bibliotheekmaakplaatsen in Nederland
gegroeid naar 42. Waarom dit zo snel is gegroeid?
Omdat het een gouden combinatie is.

> De gemiddelde maakplaats 30 tot 150 vierkante meter telt?
> Makersplaatsen ook wel FabLabs of makerspaces worden genoemd
maar dat er wel degelijk verschillen zijn tussen die drie?
> In Nederland momenteel 47 erkende FabLabs zijn? Elk initiatief
wordt beoordeeld en al dan niet gecertificeerd door de
Stichting FabLab Benelux.
> Ze in een aantal bibliotheken in Noord Friesland geen vaste
makerplaats maar makerkar realiseren?
> FryskLab - een bibliobus die Friese scholen en festivals langsgaat
- in 2013 de eerste mobiele bibliotheekmakersplaats ter
wereld was?

Wist je dat…
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Ten eerste moet je als bibliotheek goed weten waar behoefte
aan is onder je bezoekers.
Op de tweede plaats moeten er medewerkers aanwezig zijn
die weten hoe de apparatuur werkt en die het leuk vinden om
deze kennis over te dragen.
Tot slot is het belangrijk dat er een sterk programma ontstaat
met mooie workshops en activiteiten.

Een makersplaats voelt zich dus prima thuis in
een bibliotheek. Maar om hem succesvol te maken,
moet je als initiatiefnemer met een aantal dingen
rekening houden.

Een gouden combinatie Drie ingrediënten
voor succes
Tips en trucs

Impact door Connectie

Wil je beginnen met een FabLab in je bibliotheek?
Hier zijn een aantal tips en trucs:

Zelf het verschil kunnen maken, dat leren kinderen bij het project
Impact door Connectie. Samen met klasgenoten bedenken ze oplossingen waarmee hun omgeving wat mooier, beter of leuker wordt.
Daarbij staan samenwerking, creativiteit en assertiviteit centraal.

> Laat je goed en breed informeren.
> Maak een plan dat het beste bij jouw bibliotheek past.
> Creëer een duidelijke visie.
> Ga na waar je publiek behoefte aan heeft.
> Zorg voor enthousiaste medewerkers en leid die goed op.
> Verzamel vrijwilligers waarop je kunt bouwen en koester ze.
> Maak een sterk programma of zorg dat je makersplaats goed
vindbaar en bemand is

Voor Impact door Connectie rijdt de FryskLab-bus langs de Friese scholen
om kinderen bij hun omgeving te betrekken. In de bus zit een team
van enthousiaste FryskLab-docenten en lokale bibliotheekmedewerkers.
Ze laten de kinderen in groepjes oplossingen bedenken voor
zelfbedachte uitdagingen binnen het eigen dorp of de eigen wijk.

Met lasersnijders, 3D-printers en programmeer-programma’s zetten ze
hun idee vervolgens om in iets tastbaars. Het levert vaak verrassende
resultaten op.

Creativiteit en assertiviteit

Het doel is om kinderen het inzicht en het vertrouwen te geven dat
zij heel veel zelf kunnen en dat ze van alles kunnen inzetten om iets
te maken. In fysieke zin, met de meegebrachte materialen, maar ook
met hun persoonlijke netwerk. Zo worden handige ouders, opa’s,
oma’s en buren bij de plannen betrokken en als het nodig is mogen
ze ook bellen met de gemeente of een andere instantie die hen verder
kan helpen. Een waardevolle les in assertiviteit, creativiteit en out
of the box denken!

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de projecten binnen Friesland? Of heb
je vragen over het opzetten van een FabLab in de Bibliotheek?
Neem dan contact op met een van de Friese Bibliotheken
of Bibliotheekservice Fryslân (BSF) via Jeroen de Boer,
adviseur innovatie.
Bibliotheekservice Fryslân (BSF)
www.bibliotheekservice-fryslan.nl
telefoonnummer: 058 2847784
e-mailadres: j.deboer@bfrl.nl
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Makersplaatsen
in de Friese
bibliotheken
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Het valt me op dat kinderen al bouwend veel meer vertellen
dan wanneer je één op één een gesprek met ze voert. En dat ze
moeiteloos technieken met elkaar combineren. Bouwen, bezig
zijn met taal, mediagebruik, ze kunnen het allemaal en zitten
vol ideeën. Ze komen ook allemaal graag terug. Als ik andere
bibliotheken een tip moet geven zeg ik: heb een duidelijke visie
en zorg voor een goed programma. Dat zijn volgens mij de
belangrijkste elementen om er een succes van te maken.”

21-09-18 17:17

Ons FabLab wakkert
creativiteit aan

Starten met
de makerkar

BSF013 - Makerfaire 2018.indd 2

We willen graag dat veel mensen komen kennismaken.
Zo kunnen we bijvoorbeeld ook een keer cursusdeelnemers
van ons Digi-Taalhuis uitnodigen om in het FabLab aan de slag
te gaan, of we organiseren een workshop voor kinderen
waaraan ook hun ouders mee mogen doen. Verbinden,
verbinden, verbinden. Daar gaat het ons om.
We kunnen niet wachten!”

Verbinden

Technieken combineren

De keuze voor een FabLab was heel bewust. Het delen van
informatie, leren omgaan met nieuwe technieken en het creëren
van mooie dingen past allemaal perfect in een bibliotheek.
En hoewel we een programma gaan maken, hopen we ook dat
mensen binnenlopen en met ons aan de slag gaan. We pakken de
lasercutter, 3D-printer, vinylsnijder, onze Bluebots en InO-Bots
erbij en we gaan samen mooie dingen maken. Enerzijds om het
zelf goed onder de knie te krijgen en anderzijds om te ervaren
waar onze bezoekers behoefte aan hebben.

Arjen Nijboer

“Kinderen vertellen
veel meer als ze aan het
bouwen zijn”

Samen mooie dingen maken

Draagvlak is geen issue. Ook niet onder onze medewerkers
overigens. Iedereen is bekend met de Werkplaats en drie collega’s
zijn speciaal opgeleid voor de organisatie en begeleiding. Eén van
hen bezoekt daarnaast per toerbeurt kleinere bibliotheken in de
omgeving om workshops te geven en we werken met vrijwilligers.

Medewerkers opgeleid

Albert Smeding van bibliotheek Drachten: “Mensen helpen bij
hun ontwikkeling, dat is - als je ‘t mij vraagt - de functie van
een bibliotheek. Dingen maken, hoort hier bij. Drie jaar geleden
besloten we dat we hier iets mee wilden doen en het FabLab is
het gevolg. Het is een wereldwijd bekend fenomeen en het bood
ons een duidelijke basis waaraan we wilden voldoen. De ambitie
waarmee we zijn begonnen is zeker uitgekomen. We wilden
mensen in aanraking brengen met nieuwe technieken.
Hen verder helpen bij hun creatieve ontwikkeling.

“Goede vrijwilligers moet
je koesteren”

In de geheel groen geverfde ruimte waarin dit gebeurt, achterin
onze bibliotheek, is bijna altijd iets te doen. Voornamelijk volgens
een vaste programmering, want hoewel de Werkplaats altijd open
is, wordt hier buiten het programma om nog niet zo veel gebruik
van gemaakt. Vooral de zondagsworkshops doen het ontzettend
goed, maar ook op andere dagen worden onze activiteiten prima
bezocht. Daarnaast verwachten we vanaf het nieuwe schooljaar
een toename van het aantal scholen dat de Werkplaats bezoekt.

Vaste programmering

Arjen Nijboer, programmamanager van dbieb: “Omdat in
onze hoofdlocatie - de oude gevangenis van Leeuwarden - al een
hackerspace, FabLab en makersplaats gevestigd waren, hebben
wij ervoor gekozen om ons met onze Werkplaats te onderscheiden
op het gebied van mediavaardigheid. Sinds 2018 kunnen kinderen
in onze Werkplaats filmpjes maken, werken met het greenscreen,
coderen en programmeren, filmscènes en illusies creëren met duplo
en lego en zo al bouwend verhalen vertellen en werken met taal.

Albert Smeding

Paulien Schreuder, directeur van bibliotheken Noord Fryslân:
“Het begon bij ons allemaal met de bibliotheek in Surhuisterveen.
Hier wilden we in 2017 graag samen met de school een Digi-Taal
Huis+ oprichten. Digi-Taalhuis+ is een fysieke plek waar mensen
beter leren lezen, schrijven, rekenen, met de computer omgaan
én kennis maken met nieuwe technologieën. Om te ervaren of
hier draagvlak voor was, hebben we eerst Impact door Connectie
georganiseerd, samen met Bibliotheekservice Fryslân. Dit was
een enorm succes.

Makerkar

De keuze om vervolgens zelf een makersplaats te realiseren in
de vorm van een makerkar, was daarna snel gemaakt.
De makerkar is eigenlijk een mini-FabLab met alle benodigdheden en apparatuur en die je overal mee naar toe kunt
nemen. Samen met Bart Bakker van FabLab Benelux is in het
Fries Bibliotheken Netwerk het eerste prototype ontwikkeld.
En niet alleen in Surhuisterveen maar ook in onze andere 9
bibliotheken op de vaste wal. In de bibliotheek Harlingen nemen
we de plannen mee bij de aankomende herinrichting. In de kleinere
bibliotheken willen we de komende jaren met makerkarren gaan
werken. We trekken hierbij intensief op met het onderwijs, de
politiek en met lokale ondernemers en hopen dat alles in 2020
gerealiseerd is.

Willemijn Schaapman en Johan Visser

“Verbinden,
daar gaat het ons om.”
In ons FabLab komt straks alles en iedereen samen. Niet voor
niets bevindt het zich hier in onze vestiging in Sneek middenin
de bibliotheek, toegankelijker kan haast niet! We vinden het
heel belangrijk om laagdrempelig te zijn. Iedereen moet hier
terechtkunnen. We beginnen in Sneek maar starten later dit
jaar ook in Heerenveen en Joure.

Laagdrempelig

Willemijn Schaapman en Johan Visser van bibliotheken Mar
en Fean: “Eigenlijk draait bij ons alles om verbinding. We willen
mensen met ons FabLab met elkaar verbinden, en hen in verbinding
brengen met nieuwe informatie en mogelijkheden. Denk aan
bezoekers van onze bibliotheken, de cursisten van ons Digi-Taalhuis,
scholenvia onze leesconsulenten, kinderen, hun ouders, opa’s,
oma’s, de buurman.

21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit aanwakkeren

Maar let op, de makersplaats is geen doel op zich. Het gaat om
het toegankelijker maken van 21e eeuwse vaardigheden. Onderdeel
hiervan kan zijn om kinderen de mogelijkheid te bieden om dingen
te maken met laserprinters, Micro:bit, lasercutters en robotjes.
Daarnaast is het doel om via de kinderen, de volwassenen te
verleiden om mee te doen.

Drachten is een technische stad. Veel gepensioneerden zijn
technisch geschoold. Zij vinden het hartstikke leuk om hier op
de hoogte te blijven van de nieuwste mogelijkheden. Kinderen
doen graag mee aan bijvoorbeeld onze Boats & Drones workshop.
Het onderwijs heeft een plek in het geheel. Groepjes volwassenen
maken vazen of sieraden met de 3D-printer. Je merkt: ons publiek
is heel gevarieerd. We hebben dan ook een gevarieerd programma.
De woorden ‘imagine, design, make’ staan bij ons centraal.
Je wordt in dit land al vroeg uit de zandbak gehaald en voorbereid
om mee te doen aan het economisch verkeer. Dat kan ten koste
gaan van de creativiteit. Het is ons doel om de creativiteit weer
meer bij mensen aan te wakkeren.

“Een makersplaats
is geen doel op zich”
Paulien Schreuder

Werken met vrijwilligers

Organisatie

Technieken combineren
in de Werkplaats

Dat ons FabLab zo succesvol is, hebben we vooral te danken aan
onze vrijwilligers. We hebben nu een groep van 13 mannen en
vrouwen en die zijn allemaal even loyaal en enthousiast. Echt
geweldig. We bedenken vaak nieuwe activiteiten met elkaar
en doorat het een vaste groep is, blijft de kennis geborgd.
Dat is belangrijk. Goede vrijwilligers moet je koesteren.”

Een grote uitdaging zit hem in het creëren van draagvlak en expertise
onder onze eigen medewerkers. Ons team bestaat uit 60 mensen
en die gaan we - middels workshops en trainingen - allemaal
enthousiast maken, om te voorkomen dat de makersplaatsen
eilandjes worden binnen de bibliotheken.”

FabLab als
verbinder

