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Wie zijn we? Wat doen we?



Oefenen.nl stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en 
vaardigheden op te doen. Om te leren, te groeien en zich te 
ontwikkelen. Individueel en in eigen tempo. Dit vergroot het 
zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de 
samenleving mogelijk.
Oefenen.nl maakt dat bereikbaar via toegang voor iedere 
Nederlander met aantrekkelijk en laagdrempelig leermateriaal.



‘Doel’groepen











De portal Oefenen.nl





vStartpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met 
het verbeteren van hun vaardigheden (gericht op individuele 
leerder)

vOp een informele manier oefenen met taal, rekenen, 
internetten en omgaan met geld.

vTegelijkertijd leren over thema’s als werk, gezondheid en 
opvoeding.

vVoor thuisgebruik gratis (max. twee personen).

vOrganisaties werken met een licentie (Volgsysteem).



De belangrijkste programma’s



vDe	meest	populaire	programma’s
vGrote	behoefte	aan	meer,	vooral	
hoger	taalniveau

vDe	manier	om	grote	groep	
anderstaligen	te	bereiken

vVergroot	daadwerkelijk	de	
woordenschat

vOok	zeer	populair	op	basisscholen









September 2018
vKlik & Tik. De Tablet
vKlik & Tik. De Start

Behoefte aan meer, bijvoorbeeld:
v Veiligheid
v Toeslagen
v Rechtspraak
v Duurzaamheid
v …..



Veel gebruikte oefenprogramma’s zijn Klik & Tik, Oefenen.nl en Steffie.nl. Hierover is niet
iedereen te spreken: de programma’s zijn niet altijd logisch opgebouwd en het instapniveau
is soms nog te hoog. […]
Een ander nadeel van de veel gebruikte oefenprogramma’s is dat er een licentie voor nodig is.
De organisaties beschikken vaak niet over voldoende licenties. Daarnaast betekent het
licentiesysteem ook dat de cursist na afronding van de cursus niet kan blijven oefenen.

v Oefenen.nl is	geen	programma,	maar	een	platform	met	programma’s.	De	Klik	&	Tik-reeks	is	er
een	van.	

v Logisch	opgebouwd	volgens	wie?	Dat	zijn	ze	natuurlijk	wel!	Waar	heb	je	het	precies	over?
v Instapniveau	te	hoog?	Wel	eerst	kijken	voor	wie	het	materiaal	primair	is	gemaakt.
v Licentie	voor	nodig?	Oefenen.nl is	gratis	voor	thuisgebruik!	Steffie is	ook	gratis!
v Organisaties	beschikken	vaak	niet	over	voldoende	licenties.	Gemeente	Amsterdam	is	daar	mee	gestopt.
v Cursist	kan	na	afronding	cursus	niet	blijven	oefenen.	Dat	kan	wel!	(Koppelverzoek)

Deze geluiden kennen we al jaren. Zijn ook bij de gemeente bekend.
Maar waarom is de gemeente dan nooit het gesprek met ons aan-
aan? Dit soort beeldvorming op deze manier blijven bevestigen
werkt niet en de eindgebruikers heeft er niets aan.



vVoor	mensen	die	meer	grip	willen	
hebben	op	hun	financiën.

vAlle	aspecten	van	omgaan	met	
geld	komen	stap	voor	stap	aan	
bod.	

vHulpmiddel:	de	Budgetplanner
vSeptember	2018:	programma	over	
besparen	en	duurzaamheid

















Volgsysteem







Cijfers



v Oefenen.nl kent zo’n 200.000 bezoeken per maand en 
heeft jaarlijks zo’n 450.000 accounts.

v Rechtstreekse communicatie met zo’n 234.000 gebruikers!
v In 2017 weer 93.232 nieuwe accounts.

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Vrij 2016
Vrij 2017

Licentie 
2016

Licentie 
2017

Bezoeken 2.427.301 2.357.624 1.674.312
1.605.103

752.989
752.521

Gebruikers 109.233 108.509 92.144
92.522

17.089
15.987

Aantal accounts 658.693

480.270

381.286

201.943

277.407

278.327

Gemiddelde tijd 00:14:53

00:17:37

00:14:28

00:17:08

00:15:41

00:18:34

Programma’s af 15.355

23.936

9.983

15.295

5.372

8.641



2013 2014 2015 2016 2017
Bezoeken 73.561 116.818 158.000 78.251 21.840

Licentiebezoek Leef en Leer!

Oefenen.nl (ETV.nl)
initiatiefnemer

‘Bouwstenen’: lerend netwerk
Oefenen.nl uit Leef en Leer!



Toekomst



v Op weg naar een direct-naar-de leerder-model
v De leerder heeft zelf de regie; komt er zelf achter waar leerbehoefte ligt
v De leerder meer op maat bedienen
v Met inzet van technologie (kunstmatige intelligentie, data, geobased)
v Opschalen qua bereik

Tijd voor:
v Echte innovatie met nieuwe partijen (platform, samenwerkingsverbanden)
v Landelijke aanpak
v Aandacht voor borging
v Stoppen met projecten

Voorkomen dat grote groepen mensen die nog te weinig vulling in hun 
rugzakje hebben om mee te komen in een veranderende wereld nog meer
achterop raken.



Inhoud van Oefenen.nl komt in kleine brokjes in deze applicatie!



SOPIE
Sociaal Ondernemend Platform voor Inclusie en Educatie

Conceptueel in ontwikkeling:
Amsterdam; steek je nek uit!





Aanbeveling 1
Zorg dat het aanbod voor de doelgroep om digitaal vaardig te worden
aansluit bij en verweven is met hun leefwereld en belangrijke levens-
gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een Magister-
training of het leren navigeren op het internet door informatie over het
openbaar vervoer op te zoeken […]

Aanbeveling 3
[…] De gemeente kan bijvoorbeeld een startup opdracht geven om
bestaand aanbod door te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en
toegankelijk aanbod dat kan worden gebruikt op de smartphone. Zo kan 
bestaande kennis worden geborgd, maar wordt ook kennis van buiten
gehaald opdat innovatieve stappen gezet kunnen worden.

Graag! Kom maar op!



Basisvaardigheden op de werkvloer: sterkere
positie op de arbeidsmarkt
Op steeds meer leefgebieden komt het belang van het
beschikken over digitale vaardigheden naar voren. Zo zijn
de huidige technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld
Van invloed op de arbeidsvraag. Taligheid en digitale
Vaardigheden worden tegenwoordig steeds meer
Verondersteld. Wie niet meekomt op deze gebieden kan
Nog maar moeilijk meekomen in de samenleving.

Aanbeveling 5
Maak als gemeente gebruik van het urgentiebesef onder partners
In het bedrijfsleven. De complexe problematiek rondom digitale
Inclusie is bij uitstek een onderwerp waar partners uit het bedrijfs-
leven affiniteit mee hebben en mogelijk ook hun bijdrage aan
willen leveren in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zoek daarom manieren om in co-creatie met overheid,
burger en bedrijfsleven naar vernieuwende oplossingen te zoeken.

We doen graag mee, ook
met onze partners!
(zie ook dia 35)



Meer informatie

twitter.com/oefenennl

facebook.com/Oefenennl

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl | Koninginnegracht 15 | 2514 AB DEN HAAG | www.oefenen.nl

youtube.com/Oefenennlwelerenaltijd

instagram/oefenen.nl

Ben Vaske
070 762 2 763 | 06 398 433
b.vaske@oefenen.nl

Volg ons




