
 

Uitnodiging 
 
INFORMATIEAVOND voor Raadsleden 
 
U bent het inmiddels van ons gewend. Ieder jaar organiseren wij een informatieavond voor raads- en 
commissieleden van onze vier gemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard).  
Een avond rondom een maatschappelijk thema, met een interessante expert spreker, met 
workshops, korte lezingen van medewerkers van de bibliotheek die u inzicht bieden wat uw 
bibliotheek aan diensten en activiteiten organiseert op dit onderwerp. En natuurlijk is deze avond 
dan tevens een uitstekende gelegenheid om uw collega-raadsleden te spreken uit de gemeenten die 
samen Bibliotheek Kennemerwaard financieren. Daarnaast nodigen we ook een aantal 
vertegenwoordigers van belangrijke samenwerkingspartners op dit thema van de bibliotheek uit. 
 
Eerder organiseerden we avonden over Laaggeletterdheid en 21ste Eeuwse Vaardigheden. 
 
Thema dit jaar is: EEN LEVEN LANG LEREN. 
 
In deze snel veranderende maatschappij ontkomt niemand er aan om nieuwe vaardigheden aan te 
leren. Denk aan de invloed van internet en mobiele telefoons en de diensten die daardoor 
ontwikkeld zijn zoals online winkelen, mobiel bankieren, digitale overheid etc. Geen mens kan zich 
'het zal mijn tijd wel duren-houding' veroorloven. Wat moeten we onze kinderen meegeven aan 
vaardigheden, en welke uitdagingen lopen we zelf tegen aan? 
 
Arbeidssocioloog Dr. Fabian Dekker (Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en Erasmus Universiteit  
(https://www.fabiandekker.nl/) verzorgd een inleiding op het thema.  
Dekker doet onderzoek naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Globalisering, 
robotisering en digitalisering en flexibilisering zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen, maar ook 
voor spanningen in termen van sociale ongelijkheid.  
 
In het tweede gedeelte van de avond kunt u kennismaken met een aantal diensten en activiteiten 
van de bibliotheek op het gebied van Leven Lang Leren. U kunt u zelf aan de slag in een aantal korte 
workshops, zoals onder andere 

 een interactieve sprankelende mini-les over informatieselectie versus nepnieuws. 

 een workshop over Taal voor Thuis: een programma waarin ouders leren de 

taalvaardigheid van hun kind te stimuleren en hun betrokkenheid bij de school te 

vergroten.  

 zelf aan de slag met Lab 8+ of Coderdojo: kennismaken met en zelf leren 

programmeren (o.a. 3d pennen, VR bril, fotografie, games en robots, Lego WeDo. 

Makey makey).  
 
De bijeenkomst is op woensdagavond 15 november in bibliotheek Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 
2. Inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. 
Uiterlijk 22.00 uur sluiten we af met een hapje en drankje.  
 
Aanmelding graag bij: e.derijk@bknw.nl 
 
Wij hopen op uw komst!  
 
Erna Winters 
Directeur/bestuurder  
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Bibliotheek Kennemerwaard verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Alkmaar, Bergen, 

Castricum en Heerhugowaard. 

Algemeen postadres: Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar. 

Email: info@bibliotheekkennemerwaard.nl Website: www.bibliotheekkennemerwaard.nl 
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