
Het idee van Sm@rtbib is ontstaan vanuit 
een bestaand bibliotheekspel in de biblio-
theek van Etterbeek. Dit spel behandelde 
tien thema’s rond jeugd, fictie/non-fic-
tie en media. Het thema ‘digitale media’ 
was niet uitgewerkt, hoewel dit ook een 
belangrijke plaats heeft in een bibliotheek 
(digitale databanken, de digitale week, …)

Eind 2013 beslist het Streekgericht 
Bibliotheekbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in overleg 
met de Brusselse bibliotheken om de 
komende jaren extra in te zetten op 
jongeren en mediawijsheid. Het (SBB) 

ondersteunt en coördineert tal van edu-
catieve, leesbevorderende en digitale pro-
jecten. Een budget werd vrijgemaakt en 
men ging in zee met Mediaraven. De try-
outs gingen van start in de bibliotheken 
van Anderlecht en Schaarbeek. Andere 
bibliotheken volgen snel zoals Etterbeek, 
Sint-Joost-ten-Node, Evere, Koekelberg, 
Sint-Gillis, en Watermaal-Bosvoorde. 

DE LEESLIJN
Sm@rtbib is een project dat kadert bin-
nen de ‘Leeslijn’ (een traject op maat van 
kinderen en jongeren, vanuit de weten-
schap dat het proces van leessocialisatie 

bij kinderen en jongeren opgestart moet 
worden om duurzaam te zijn (jong 
geleerd, oud gedaan zie ook artikel 
META 2013/04). Met dit spel beogen de 
Brusselse bibliotheken een brug te maken 
naar het onderwijs en naar jongeren in 
hun vrije tijd. Voor de derde graad van 
het basisonderwijs is er een link naar de 
leerdoelstellingen rond muzische vor-
ming (beeld, taal, …), Nederlands, wereld-
oriëntatie en mediavorming.

Voor de eerste graad van het middelbaar 
onderwijs kadert het spel in de vakover-
schrijdende eindtermen van ‘Alert 
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Sm@rtbib is een spel, ontwikkeld om jongeren in schoolverband en in de vrije tijd de diverse 
tools van de Brusselse openbare bibliotheken te leren kennen. Op een ludieke en mediawijze 
manier komen cultuureducatieve componenten aan bod. Het is een ontdekkingstocht voor 
jongeren van 10-14 jaar in en rond de bibliotheek en de school, alsook voor educatieve biblio-
theekmedewerkers, leerkrachten en jeugdanimatoren.
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omgaan met media, omgeving en duur-
zame ontwikkeling’. Het belangrijkste is 
dat de diverse groep jongeren in Brussel 
sterker worden en uitgroeien tot kritische 
en participatieve burgers in de snel digi-
taal evoluerende maatschappij.

VERLOOP
Vanuit een centraal bordspel leiden we 
de jongeren naar digitale toepassingen, 
websites, kwalitatieve gecontroleerde 
informatie door middel van een zestig-
tal vragen. Door de grote diversiteit aan 
vragen inzake inhoud, creativiteit, tijds-
duur en digitale middelen creëren we een 
grote flexibiliteit, waardoor het spel kan 
worden aangepast aan de behoeften van 
de doelgroep/klas en infrastructuur van 
de bibliotheek (wifi, tablets, goede inter-
netverbinding). 

ENKELE IMpRESSIES DOOR 
BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS

• Het spel steekt goed in mekaar: de vra-
gen zijn op het niveau van de leerlingen, 
niet te evident, maar ze weten van aan-
pakken en leren bij.

• Hoe meer begeleiders, hoe beter, één 
begeleider per groep is geen overbo-
dige luxe. Er is zeker iemand nodig om 
het spelbord in de gaten te houden. 

• Het spel kan zonder smartphones 
gespeeld worden maar het is toch ster-
ker indien ze wel kunnen ingezet wor-
den.

• Wanneer het spel voor de eerste keer 
wordt gespeeld is het noodzakelijk dat 

er meerdere begeleiders zijn om een 
vlot verloop te kunnen verzekeren.

• Het is toch verrassend hoe mediawijs 
onze ‘digital natives’ zijn, soms toch 
ook niet.

• Het spel helpt de bibliotheek om de 
dagelijkse werking te diversifiëren, het 
aspect mediawijsheid aan te pakken.

pOSITIEVE FEEDBACK VAN 
ELF LEERKRACHTEN DIE HET 
SpEL HEBBEN GESpEELD Op DE 
EVALuATIEVRAAG ‘BELANG VAN DEZE 
ACTIVITEIT BINNEN HET ONDERWIJS’
• Het spel brengt de bibliotheek dichter 

naar de leerlingen. 
• Via dit spel kan men kinderen meer in 

contact brengen met de digitalisering 
van hun wereld. 

• Ze worden getriggerd om gericht infor-
matie te zoeken , tref- en kernwoorden 
te vinden en opdrachten goed te lezen.

• Via dit spel werkt de bib echt drempel-
verlagend.

• ‘Sm@rtbib’ is een leuk, educatief spel 
waarbij leerlingen via hun eigen digi-
tale leefwereld in contact komen met 
de bibliotheek. 

• Het spel spoort leerlingen aan samen 
te werken, het is tevens een verdieping 
van de Nederlandse taal.

• Dit spel maakt een stap naar de digita-
lisering van het onderwijs 

FEEDBACK VAN DE LEERLINGEN
• Leerlingen vonden het leuk dat ze zich 

vrij konden bewegen in de bibliotheek 
met de tablets.

• De internetverbin-
ding op de compu-
ters werkte wel te 
traag.

• De leuke opdrach-
ten waren niet aan 
bod gekomen door 
de beperkte tijd van 
het bezoek.

• De vragen meer 
groeperen inzake 
moeilijkheidsgraad 
zodat de competi-
tie fair is in het spel.

• De tablets van de 
school hadden geen 
wifi-ontvangst op 
elk verdiep van de 
bibliotheek.

CONCLUSIE
Allemaal interessante 
tips en tricks die zullen 
meegenomen worden 
in het ‘toekomstige’ 
spelen van Sm@rtbib.

FEEDBACK pROJECTLEIDER HILDE
• De jongeren vinden het tof om met 

eigen tablets en smartphones aan de 
slag te kunnen gaan.

• Wifi is een noodzaak in het inzetbaar 
maken van het spel.

• Wanneer de leerkracht een actieve rol 
opneemt als spelbegeleider aan het 
bordspel ontstaat er een grotere dyna-
miek, de leerkracht zet op dat moment 
haar/zijn klasmanagement in, de leer-
kracht wordt eventjes een lid van het 
bibliotheekteam.

• Het voor-en natraject worden nog niet 
gebruikt door de leerkrachten.

• De mogelijkheden van verschillende 
apps zoals Lomap, Augmented Reality, 
Comic Strip it, Artpad zijn nog niet 
benut.

• Een enkel bezoek op jaarbasis is niet 
voldoende om het spel ten volle tot zijn 
recht te laten komen.

Op 3 december 2014 werd Sm@rtbib 
voorgesteld op de nieuwe experten-
groep van Bibnet/LOCuS ‘De bib op 
school’. Vanuit deze ontmoetingen 
namen de bibliotheek van Gent, Wetteren 
en Nazareth contact op tot kennisde-
ling. Op 8 december 2014 reikte de 
Bibliotheekschool van Gent in haar audi-
torium voor de derde keer de Bib Web 
Awards uit. Sm@rtbib werd genomineerd 
binnen de categorie Mediawijs.

KANSEN
Sm@rtbib biedt veel kansen voor biblio-
theken en onderwijs. Door de uitrol van 
dit project werkt de bibliotheek alvast aan 
de ondersteuning van informatievaardig-
heden, mediawijsheid, leesbevordering en 
creativiteit. Om de Brusselse bibliotheek-
projecten een grotere zichtbaarheid in het 
onderwijs te geven, werd voor het eerst 
geadverteerd in de elektronische nieuws-
brief Klascement. Dit kan een start zijn in 
de samenwerking van bibliotheken met 
(educatieve) instellingen waarbij ze elkaar 
kunnen versterken vanuit hun eigen struc-
tuur, middelen, kennis en vaardigheden 
en zo hun functie van mediawijze part-
ner opnemen en daarin verder groeien. 

> wil je graag meer informatie, dan kan je terecht 

op Informatie aan Zee op donderdag 17 september 

2015 van 14.30 u. - 15.00 u. in de delvauxzaal of 

neem contact op met anne.tissen@vgc.be of hilde.

lingier@vgc.be
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