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MO6 startte in 2012 als samenwerking tussen LINC vzw en de provincie Vlaams-Brabant. 
Ondertussen nemen al 50 bibliotheken uit de regio’s Hageland, Noorderrand, Leuven en 
Pajottenland deel aan de MO6-projecten. Met tabletpakketten die het project voorziet kun-
nen de bibliotheken die deelnemen dagelijks experimenteren met de tablet. In opleidingstra-
jecten krijgt het bibliotheekpersoneel in de eerste plaats de basistechnieken aangereikt zodat 
zij vertrouwd raken met de tablet.

Bibliotheken hebben de opdracht in 
te spelen op evoluties in de gedigitali-
seerde samenleving. Recente cijfers uit 
de Vlaamse Digimeter die iMinds jaarlijks 
uitbrengt, wijzen op een aantal interes-
sante en al lang voorspelde tendensen 
rond mediagebruik. Zo zien we al enkele 
jaren op rij dat 9 op de 10 Vlamingen thuis 
beschikt over een computer en 91 pro-
cent van de bevolking thuis een inter-
netaansluiting heeft. Op 58 procent van 
de Vlaamse salontafels ligt een tablet 
die, ook volgens iMinds, nog het vaakst 
gebruikt wordt door 40-64-jarigen. 

Voor de Vlaamse bibliotheekmedewer-
kers is dit een uitdaging op verschillende 
niveaus. Zij krijgen in deze nieuwe infor-
matiesamenleving de opdracht gebrui-
kers te laten kennismaken met de moge-
lijkheden en het gebruik van nieuwe 
media. Hoewel zij vaak dezelfde vragen 
en drempels ervaren met betrekking tot 

nieuwe media als de gebruiker in hun 
publiek, wordt er van hen verwacht dat 
zij hierin de weg vinden én wijzen. Terwijl 
onze huidige cultuurminister voluit de 
kaart van het digitale trekt, doet men bij 
bibliotheken ten lande extra inspannin-
gen om tot een succesvolle integratie te 
komen van nieuwe digitale en klassieke 
media en informatieoverdracht. 

Bibliotheekmedewerkers hebben hier-
bij nood aan ondersteuning. Willen we 
dat iedereen mee op de kar kan sprin-
gen, dan moeten we gerichte vormin-
gen aanbieden. Er is nood aan concrete 
handvatten om de implementatie van 
verschillende nieuwe en digitale media 
vlot te laten verlopen binnen de ver-
schillende werkingen die een bibliotheek 
omhelst. Met het project MO6, dat hele-
maal draait rond het gebruik van tablets, 
wil LINC vzw juist die handvatten bie-
den aan zowel ‘digibese’ als ‘digibete’ 

medewerkers en hen de mogelijkheid 
bieden om alvast tablets te gebruiken 
om een aantal concrete projectjes en 
praktijken op te starten. 

Tablets duiken vandaag overal op. Deze 
kleine salontafel- of handtascomputers 
zijn een goed gevonden handigheid. 
Niet even krachtig als een echte reken-
computer, maar ook weer niet te klein 
om leuke dingen op te doen, wat je niet 
van de eerste generatie smartphones 
kon zeggen. 58 procent van de gezin-
nen heeft een tablet. Bij jonge gezinnen 
is het gewoonlijk een leuk extraatje dat 
door heel het gezin gedeeld wordt. Bij 
de generatie met oudere kinderen die 
hun eigen weg vinden in elektronica is 
het vaak de digitale hub. Die generatie 
vertrekt van op een tablet en verkent op 
een laagdrempelige manier de wereld 
van apps, sociale netwerken, e-boeken 
en online informatie. 
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“ HOEWEL zE VAAK DEzELFDE VRAGEN EN 
DREMPELS ERVAREN MET BETREKKING TOT 
NIEUWE MEDIA ALS DE GEBRUIKER, WORDT 
ER VAN BIBMEDEWERKERS VERWACHT DAT 
ZIJ HIERIN DE WEG VINDEN éN WIJZEN.
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De platte tabletcomputers wagen zich 
ook al eens aan avonturen buiten de hui-
selijke setting. Scholen zien het nut van 
de tablets terecht in als het gaat over 
e-boeken, online leerplatformen en het 
trainen van informatievaardigheden. In de 
culturele sector wordt er voluit geëxperi-
menteerd met tablets, augmented reality, 
e-boeken en online tijdschriftartikelen en 
aanwezigheid op de sociale mediakaart. 
De digitale kunsten zijn een hele nieuwe 
branche. Daarvoor staat de keuze die de 
Digitale Week dit jaar maakte om een 
structureel partnerschap aan te gaan met 
Cultuurconnect en het Waalse Festival 
des Arts Numériques. Het is aan biblio-
theken om uit te zoeken hoe zij de tablet 
kunnen gebruiken als een opstapje naar 
de vaak moeilijk te vertalen wereld van 
bits en bites. 

Dit alles is voor de bibliotheekmede-
werker echter, net zoals voor de regu-
liere gebruiker, niet zo vanzelfsprekend. 
Want: hoe krijg je de vaak even brede als 
vage digitale wereld in de vingers? Ook 
hier is de tablet een ideaal instapmiddel. 
De tablet is bijna een methodiek op zich. 
Eens alle bezwaren zoals steile leercur-
ves, dure aankopen en de gevaren van 
cyberspace opgeborgen zijn, is het voor 
bibliotheken tijd om de tablet uit te halen. 
In tijden van besparingen is dit geen evi-
dente kaart om te trekken, maar de return 
die een bib ervaart eenmaal ze een aantal 
tablets structureel inzet in haar werking, 
is enorm. 

10 gEBODEN?
In 2012 namen de bibliotheken in de regio 
Hageland in Vlaams-Brabant de tablet 
op. Ze startten in samenwerking met 
LINC vzw het project MO6 — een kwink-
slag naar Mozes met zijn stenen tafelen. 
Met de steun van de provincie Vlaams-
Brabant kregen ze de tijd en de middelen 
om te experimenteren met tablets in hun 
bibliotheken. Nu we drie jaar verder zijn, 
lopen er vier MO6-projecten in de provin-
cie Vlaams-Brabant.

De bibliotheekregio’s en LINC vzw sloe-
gen niet toevallig de handen in elkaar 
voor dit project. De combinatie van 
digitale technologie en de specifieke 

bibliotheekwerking maakte deze samen-
werking een logische keuze. Het ‘digitale 
team’ van LINC vzw maakt zelf op een 
slimme manier gebruik van verschillende 
tablettoepassingen in haar werking en 
haar publieksluik. We hebben daarnaast 
bij LINC een lange traditie als het gaat 
over het ondersteunen van bibliotheken 
met trajectopleidingen. Zo tekende een 
grote groep bibmedewerkers de voorbije 
jaren al in op de Mediacoach-opleiding. 
Met het MO6-traject tillen we één aspect 
van digitaal mediagebruik binnen een 
bibliotheekwerking er uit, om dit helemaal 
uit te spitten en te focussen op prakti-
sche implementatie. Vandaar de keuze 
voor: tablets! 

LINC verzorgde allereerst de samenaan-
koop van tablets, waarbij er voor elke 
bibliotheek een tabletpakket werd aange-
kocht. In de eerste projectregio’s werden 
er uitsluitend iPads aangeschaft maar bij 
de landing van MO6 in het Pajottenland, 
kregen de bibs er een Android-toestel 
bij. De bibliotheekmedewerkers gingen 
hier meteen mee aan de slag tijdens de 
eerste vormingen en kregen een snelcur-
sus basisvaardigheden. Kwamen aan bod: 
Hoe en waar typ je op een toestel zonder 
toetsenbord, hoe beveilig je je tablet voor 
mee-lezers en hoe maak je in hemelsnaam 
een kogel- en valvrije jeep van je tablet, 
zodat die de leeszaal in kan zonder risico. 

Na de basisvormingen kregen de bibme-
dewerkers de tijd om vertrouwd te raken 
met de toestellen. We zien dat ze die tijd 
vooral investeerden in het experimenteren 
met de basisfuncties, die ze ook al ken-
den van laptop- en desktopgebruik, maar 
dat medewerkers die de tablet actief 
verkenden er ook snel mee vertrouwd 

Dit schilderij van Ferdinand Bol toont Mozes die 
afdaalt van de berg Sinai met in zijn handen de 
stenen tafels met erop de tien geboden. 
(Koninklijk Paleis Amsterdam).
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waren. Sommige bibmedewerkers had-
den na die introductie de smaak al zo te 
pakken dat het kleinood mee naar huis 
genomen werd om zoon- en dochterlief 
extra tekst en uitleg te vragen. Wij waren 
alvast enthousiast en ondersteunden hen 
met praktische tips en how-to’s op onze 
MO6-projectblog. 

Eenmaal ze de basis onder de knie had-
den, in de tweede fase, volgden de biblio-
theekmedewerkers een aantal specifieke 
vormingen over interessante toepassin-
gen binnen de brede werking van een 
bibliotheek(regio). De verschillende bibs 
werkten eerst en vooral verder op het 
inzetten van tablets binnen hun commu-
nicatiebeleid, en als een middel om hun 
dienstverlening en aanbod uit te breiden 
en hun interne werking te optimalise-
ren. Het opzet van deze tweede fase was 
de tablet strategisch in te zetten om de 
dagelijkse betrokkenheid van personeel 
en breed publiek te vergroten. 

PrOMOTIE EN COMMUNICATIE 
Met een tablet heb je rechtstreeks con-
tact met de wereld buiten je bibliotheek. 
Sociale netwerken bieden je de mogelijk-

heid om vanaf je tablet in een paar klikken 
foto’s te delen, praktische informatie naar 
je breed publiek te sturen, activiteiten aan 
te kondigen of campagnenieuws te delen. 

De MO6-bibs gingen aan de slag met een 
aantal montageprogramma’s en maak-
ten korte fotomontages en filmpjes in 
hun bibliotheken. Ze kondigden activi-
teiten aan met leuk beeldmateriaal van 
de opbouw, brachten fotoverslagen van 
workshops, gidsten bezoekers met een 
filmpje door wegenwerken buiten hun 
deur en deelden hele fotoalbums met 

scholen die op bezoek kwamen. Zo vind 
je bijvoorbeeld een filmpje van de biblio-
theek van Tielt-Winge terug op YouTube 
als je zoekt naar ‘De bib is er voor ieder-
een’, waarin ze zichzelf op een leuke 
manier voorstellen. Je vindt ook op de 
website van de bibs van Diest, Kortenberg 
en Tremelo filmpjes terug, in het kader 
van de Jeugdboeken- en Bibliotheekweek 
die opgenomen en gemonteerd zijn met 
enkel en alleen de iPad. 

Verschillende bibliotheken namen ook 
instructiefilmpjes op met de iPad, die ze 
dan online deelden op hun sociale net-
werken. Hoe kaft je een boek als een 
echte bibmedewerker? Hoe leen je mate-
rialen uit aan de zelfscanpost? En waarom 
niet eens een foto van een bibmedewer-
ker of vrijwilliger posten die een leuke 
manier bedacht heeft om ladingen boe-
ken te vervoeren per bakfiets of met een 
aanhangwagen achter een step? 

VIrTUElE rONDlEIDINg
Bibliotheken die in een meerjarig tra-
ject stapten, knoopten daar dadelijk een 
nieuw verhaal aan. Er werden brainstorm-
rondes gehouden en verschillende biblio-

theken kwamen op de proppen met inno-
vatieve manieren om de tablet in te zetten 
voor nieuwe soorten dienstverlening. 

Een eerste uitdaging die LINC de bibs in 
het Hageland voorlegde, deed precies 
dat. De opdracht luidde: maak een virtu-
ele rondleiding voor bezoekers naar aan-
leiding van de Bibliotheekweek. De bibs 
gingen hiermee aan de slag en kwamen 
met enorm veel leuke resultaten. Er waren 
bibs die filmpjes ontwikkelden, interac-
tieve zoektochten opzetten in hun biblio-
theken of zelfs aan de slag gingen met 

“DE STERKTE VAN HET MO6-PROJECT IS DAT  
DE BIBLIOTHEKEN EN HUN MEDEWERKERS 
HET PROJECT OP VERSCHILLENDE SNELHEDEN 
VOLGEN.
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digital storytelling, waarbij ze fotorepor-
tages in filmpjes goten. Ondertussen ont-
wikkelde de bibliotheek van Boutersem 
daarbovenop, op eigen initiatief, een 
systeem dat de bibliotheekcatalogus 
verbindt met de iPad. Bezoekers die 
een vraag stellen, zien vanaf nu het ant-
woord op de iPad van de bib verschijnen 
en kunnen die meenemen naar het rek. 
Op elk boek vind je in Boutersem ook een 
QR-code, die je dan kan scannen en die je 
verder leidt naar de catalogus, met extra 
recensies, filmpjes en informatie over het 
boek dat je in handen hebt. Zo zit er een 
hele smak extra informatie verstopt in de 
bibliotheekrekken, informatie die je kan 
gebruiken als je met de iPad door de gan-
gen grasduint. 

Sommige bibs gingen nog een stap ver-
der. Ze verschaffen niet alleen extra infor-
matie die via de tablets te raadplegen is 
in de bakstenen bibliotheek of thuis, maar 
breiden ook hun aanbod uit in functie van 

de platte computers. Ze zetten extra digi-
tale activiteiten op de agenda of breidden 
hun aanbod online materialen uit. De tijd-
schriften die nu al zo populair zijn bij veel 
gebruikers, werden beschikbaar gemaakt 
op de tablets in de leeszaal, zodat bezoe-
kers toegang hebben tot het volledige 
aanbod dat achter een, door de bib toch 
al aangekocht, abonnement zit. Een aan-
tal bibs zetten daarnaast in op echte digi-
tale momenten in hun publiekswerking: 
tabletcafé’s, digitale voorleessessies, 
workshops rond digitaal lezen en meer 
gesmaakte publieksmomenten met een 
digitale insteek. 

Ook om op een efficiënte manier om 
te gaan met samenwerkingsverbanden, 
zowel intern als binnen hele bibliotheekre-
gio’s, begonnen de bibliotheken de tablet 
te gebruiken. Samenwerkingsplatformen 
zoals Trello, Google Drive en Google 
Hangout werden online verzamel- en 
overlegplekken. 
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Met het MO6-traject tillen we één aspect van digitaal 
mediagebruik binnen een bibliotheekwerking er 
uit, om dit helemaal uit te spitten en te focussen op 
praktische implementatie. Vandaar de keuze voor: 
tablets! 



De tablet maakt het mogelijk om samen-
werkingsverbanden online te vertalen. 
Medewerkers die maar deeltijds werken, 
vrijwilligers die betrokken willen zijn bij 
het bestuur van een bibliotheek, het brede 
publiek dat toegang wil tot fotoalbums 
waar zij zelf in terug te vinden zijn? Het is 
allemaal gemakkelijk bereikbaar met een 
tablet, als je de verschillende cloudservi-
ces op een strategische manier inzet. Ook 
hier stelde LINC naast de verschillende 
vormingen weer een aantal uitdagingen 
voorop, waar de bibliotheekregio’s mee 
aan de slag gingen. 

MO6 2.0
Ondertussen zijn ook de MO6-projecten 
in de regio’s Leuven, Noorderrand en 
Pajottenland van start gegaan, volgens 
hetzelfde concept. Rekening houdend 
met de lessen die we leerden uit het 
piloottraject in de regio Hageland, na 
regelmatige evaluaties en projectverga-
deringen, werden drie verbeterpunten 
zichtbaar. We investeerden in een betere 
tijdsbestedingsbalans, zetten meer in 
op samenwerking en uitwisseling en dif-
ferentieerden in leersnelheid binnen elk 
project. Op dit moment lopen er projec-
ten over één of twee jaar. We stimuleren 
deelnemende bibliotheken ook meer om 
binnen de eigen werking een klein tablet-
project op te zetten. Qua timing is het 
koppelen van een project aan een rele-
vante campagne als de Bibliotheekweek 
een succesfactor gebleken. Daarenboven 
hanteren we bij de opstart van het project 
in nieuwe regio’s een meer oplossingsge-
richte invalshoek. Door in te zoomen op 
het nut van een tablet en andere tech-
nologische vernieuwingen, creëren we 
extra motivatie voor de deelnemers. Het 
gebruik van de tablet kan hun dagelijks 
werk vereenvoudigen. Deelnemers wor-
den op die manier ook aangemoedigd om 
uitdagingen in hun werking te bekijken 

vanuit een nieuw perspectief en samen 
na te denken over creatieve oplossingen. 

Een tweede succesfactor die uit de eva-
luaties naar voren kwam, is de samenwer-
king en de uitwisseling tussen de deelne-
mers. In de toekomst werken bibliotheken 
in de regio’s idealiter samen aan een 
gezamenlijk tabletproject voor het brede 
publiek. In dit kader kan een gebrek aan 
(eigen) tablets bij een bib opgevangen 
worden door een uitwisselingssysteem 
binnen de regio. Ook het kennisuitwis-
selingssysteem verdient extra aandacht. 

De bedoeling van de MO6-projectblog is 
om blijvende, praktische ondersteuning 
te bieden. In de toekomst zal nog meer 
de nadruk gelegd worden op de interac-
tiviteit hiervan, en op het uitwisselen van 
goede praktijken en ervaringen. 

De sterkte van het MO6-project is dat 
de bibliotheken en hun medewerkers het 
project op verschillende snelheden vol-
gen. Terwijl de ene medewerker gretig de 
tablet en alle mogelijkheden wil ontdek-
ken, vindt een andere collega het ding net 
moeilijk en beangstigend. Het is nu de uit-
daging om in te zetten op een basislijn 
binnen een opleidingstraject, en die aan 
te vullen met een train-the-trainerluik of 
specifieke verdiepingsmomenten voor 
geïnteresseerde medewerkers. 

LINC kijkt volop vooruit met het MO6-
traject en zoekt naar gedragen part-
nerschappen. Op het VVBAD-congres 
Informatie aan Zee werd de voorstelling 
van het project op algemeen enthousi-
asme onthaald. Wij hopen dan ook ten 
zeerste dat er nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe samenwerkingen in het verschiet 
liggen. LINC werkt traditioneel vormingen 
en trajecten uit op maat en plant dit voort 
te zetten met haar MO6-traject. 

“ DE TABLET MAAKT HET MOGELIJK OM SAMEN-
WERKINGSVERBANDEN ONLINE TE VERTALEN.

> voor inspiratie en proevertjes, steek je licht eens 

op op onze Mo6-projectblog. 

 www.projectmo6.wordpress.com 

> voor meer info rond een brainstorm of een ver-

kennend gesprek over Mo6, kan je steeds contact 

opnemen met linC.
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