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Bij het verlaten van de basisschool heeft 25% van de leerlingen 

een taalachterstand van 2,5 jaar.

Wist je dat?

14% van de 15-jarigen is laaggeletterd.

Veel vmbo-leerlingen hebben een taalvaardigheid die onder het gemiddelde ligt. 

Hun woordenschat is te beperkt om teksten goed te begrijpen.

70% van de basisschoolkinderen leest een paar keer per week in een boek; 

onder vmbo-leerlingen is dat nog maar 15%.

Vrij lezen en vrijetijdslezen zijn bewezen effectieve maatregelen om de taalvaardigheid te 

vergroten, zowel bij goede lezers als zwakke lezers. 

15 minuten vrij lezen per dag kan 1.000 nieuwe woorden per jaar opleveren. 

Wie meer leest, scoort hoger op taal.
Veel van je collega’s krijgen vmbo-leerlingen aan het lezen.

De samenwerking tussen schoolmediathecaris, bibliothecaris en vakdocent blijkt 

bevorderlijk voor lees- en leerresultaten.

Samen werken aan een betere taalvaardigheid, meer leesmotivatie en 
mediawijsheid bij leerlingen. Dat is de Bibliotheek op school. School en 
bibliotheek gaan hiertoe een duurzame samenwerking aan. Met vaste 
afspraken en vaste contactpersonen aan beide kanten. 

Dat levert de school het volgende op:
• ondersteuning en adviezen van een professionele leesconsulent  

vanuit de bibliotheek
• hulp bij het opzetten van een doortimmerd lees- en mediaplan
• hulp bij het inrichten van een aantrekkelijke schoolmediatheek 
• uitleen van een actuele en gevarieerde collectie om het  

leesonderwijs te verrijken
• monitoring van de resultaten

In het basisonderwijs is de Bibliotheek op school inmiddels een vertrouwd 
begrip. Sinds 2013 draaien er ook pilots binnen het vmbo en verbreding 
naar havo/vwo start binnenkort. Zo maken school en bibliotheek samen 
werk van een doorlopende leerlijn voor het lees- en literatuuronderwijs en 
informatievaardigheden. En helpen ze samen mee om de ambitie van de 
Leescoalitie te realiseren: in 2025 verlaat geen enkel kind school met een 
leesachterstand. 

De Bibliotheek op school is onderdeel van het landelijke programma 
Kunst van Lezen. 

Meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl, www.kunstvanlezen.nl 
en www.leescoalitie.nl
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Vmbo-k/b en lezen? Het Candea College in Duiven bewijst dat 
het kan. Zelfs ezelsoren leiden op deze school tot leesbevordering. 

‘Lezen is onderdeel van onze schoolcultuur geworden’.

Inhoud

Van ezelsoor tot 
leesbevordering

Frits van Egters is een eikel! Die uitspraak van een leerling 
inspireerde oud-docent en vakdidacticus Theo Witte tot een 

andere aanpak van het literatuuronderwijs: aansluiten bij het 
leesniveau en zo leerlingen begeleid omhoog laten lezen. 

Lijstlezen op
niveau

Niet alle docenten stonden te trappelen om tijd aan leesbevordering 
te besteden. Maar sectieleider Anneke Memeling van het Sondervick 

College in Veldhoven wist haar collega’s te overtuigen. ‘Vmbo’ers krijg je 
wel degelijk aan het lezen als je hen maar goede boeken aanreikt’.

Vmbo-leerlingen lezen 
toch niet?

Een keer per week is het bij de les Nederlands vaste prik: dan lezen alle 
leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College tenminste een half uur in een 

boek naar eigen keuze. ‘Alles mag, het gaat om het leesplezier’. 

Kilometerlezen in 
Hoogezand-Sappemeer

En verder
10 Boekentips van vmbo tot vwo

14 Digitale boekendiensten

15 Doe mee aan de Bibliotheek op school 

16 Tien tips voor geslaagde leesbevordering
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Zijn leerlingen van vmbo k/b te verleiden tot lezen? Het Candea College in 
Duiven twijfelde, maar ging toch de uitdaging aan. Na een jaar samenwerking 
met de Bibliotheek Liemers ziet de school wat ze nooit voor mogelijk had 
gehouden: lezende leerlingen. 

Hans van Kol, docent Nederlands aan het Candea 
College in Duiven, zegt het maar eerlijk: bij de start 
van het project de Bibliotheek op school in november 
2013 had hij zo zijn twijfels. ‘Ik vroeg me af of je vmbo-
k/b-leerlingen wel tot lezen zou kunnen verleiden. 
Het boek is toch een lastig fenomeen voor deze groep.’  

Leerlingen aan het lezen krijgen werd desondanks 
de doelstelling voor het leesplan dat hij samen met 
Iris Meuleman, projectleider namens de Bibliotheek 
Liemers, heeft opgesteld. De samenwerking met 
de bibliotheek dateerde van twee maanden ervoor, 
toen de school met Biebsearch ging werken. Hun 
belangrijkste missie werd het wegnemen van 
leesdrempels voor leerlingen en lezen tot een 
regelmatige activiteit op school maken.

Vrij lezen
Als eerste activiteit voerde de school het vrij lezen in 
voor de onderbouw. Dagelijks maken leerlingen in 
het zogeheten Leerplein opdrachten. Deze beginnen 
voortaan standaard met tien minuten vrij lezen. 
Ideaal, vindt Van Kol. ‘Zo wennen leerlingen eraan dat 
ze standaard een boek bij zich moeten hebben.’ 

Leerlingen mogen zelf weten wat ze lezen zolang hun 
leesmateriaal maar afkomstig is van de Bibliotheek 
Liemers. ‘Daarmee vermijd je discussies en maak 
je tegelijkertijd de bibliotheek belangrijk. Wat ons 
betreft mogen ze ook tijdschriften of strips lezen, 
áls ze maar lezen en dat niet met tegenzin doen. Ze 
hoeven geen presentatie te geven of boekverslag te 
schrijven, alleen maar lezen, zonder druk.’ 

De mediatheek was qua collectie en inrichting 
minder geschikt voor vmbo-leerlingen. De bibliotheek 
heeft ervoor gezorgd dat er nu ook twee kasten zijn 
met boeken voor vmbo-leerlingen. ‘Zo kunnen ze ook 
op school boeken lenen en hebben ze geen excuus 
meer om tijdens het Leerplein geen boek bij zich 
te hebben’, zegt Van Kol.  Hun schoolpas is tegelijk 
bibliotheekpas en boeken die leerlingen hebben 
geleend bij de bibliotheek kunnen ze terugbrengen 
in de mediatheek. Zo is alles erop gericht het de 
leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken. Want 
lage drempels is voor deze groep leerlingen heel 
belangrijk. 

Bekend gezicht
De Bibliotheek Liemers levert niet alleen de boeken 
voor de (wissel)collectie in de vmbo-kasten in de 
schoolmediatheek, maar levert ook twee keer per 
week de door leerlingen aangevraagde boeken. 
Tijdens bibliotheekbezoek krijgen groepen leerlingen 
uitleg over onder meer het lenen en aanvragen van 
boeken en Biebsearch. Voor docenten verzorgt de 
bibliotheek de training ‘Leesbevordering in het vmbo, 
dat werkt’.  

Docent Hans van Kol en Iris 
Meuleman: goede samenwerking 
dankzij korte informele lijntjes. 
‘Wij laten zien dat lezen gewoon deel 
is van de schoolcultuur.’

   Het Candea College in Duiven verlaagt 
de drempels voor lezen
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Daarnaast zijn bij verschillende leesactiviteiten 
op school mensen van de Bibliotheek Liemers 
betrokken. ‘We kiezen daarbij bewust voor 
frontoffice-medewerkers die in de uitleen staan, in dit 
geval Mirelle Janssen, zodat de leerlingen haar gaan 
herkennen en de bibliotheek via haar een gezicht 
krijgt’, vertelt Meuleman. Heel belangrijk, vult Van 
Kol aan: ‘Deze groep heeft behoefte aan een bekend 
gezicht, iemand waar ze makkelijk op af stappen. Het 
helpt ook dat Mirelle erg enthousiast is en makkelijk 
contact maakt met de leerlingen.’ Bovendien 
vergemakkelijkt een vast persoon de samenwerking 
tussen lokale bibliotheek en school. ‘Dan zijn er korte 
informele lijntjes.’

Ezelsoren
Iris Meuleman verwoordt de kracht van de 
aanpak: ‘Lezen krijgt een centrale, op regelmaat 
en laagdrempeligheid gebaseerde plek binnen de 
school. Het enthousiasme en betrokkenheid van 
alle docenten zijn daarbij van belang, waardoor een 
schoolbrede, structurele aanpak ontstaat.’
Nadat is gebleken dat de tien minuten vrij lezen goed 
aanslaan, probeert de school de aanpak te verbreden. 
‘Voor de heel goede lezers hebben we leesclubs in het 
leven geroepen’, vertelt Van Kol. ‘Zij mogen tijdens 
het Leerplein naar de bibliotheek om daar samen, 
onder begeleiding van een medewerker, informeel 
te praten over een boek dat ze allemaal gekozen en 
gelezen hebben. Anderen merken dat en raken zo 
misschien nieuwsgierig en gestimuleerd om meer 
te lezen. Met dergelijke activiteiten willen we laten 
zien dat lezen gewoon deel is van onze schoolcultuur.’ 
Enkele leerlingen die goed kunnen voorlezen doen dit 
schooljaar mee met de voorleeswedstrijd Read2Me!. 
‘We willen met projecten afwisseling en nieuwe 
prikkels bieden om het beeld van lezen als een saaie 
bezigheid weg te nemen. Zo zijn we na een gesprek 
over ezelsoren in boeken een project gestart waarbij 
leerlingen boekenleggers hebben ontworpen. De 
mooiste ontwerpen worden gedrukt en onder de 
leerlingen verspreid.’

Digitale boeken
De pilot in Duiven beoogt de fysieke en digitale 
leesomgeving te koppelen. In het begin is vooral 
ingezet op het vertrouwd maken van leerlingen met 
het fysieke boek en het gebruik van de bibliotheek. 
‘Naarmate die gewenning groeide, zijn we ook het 

digitale aspect erbij gaan betrekken, bijvoorbeeld 
door leerlingen te leren hoe ze digitaal boeken 
kunnen aanvragen’, vertelt Meuleman. ‘Binnenkort 
willen we proberen of we de leerlingen die in de iPad-
klas zitten, warm kunnen maken voor het lezen van 
digitale boeken op hun iPad.’

Fenneke Tacke, als onderwijsassistent aanwezig 
tijdens het Leerplein, is heel enthousiast over Leeskr8!, 
een app om leerlingen te helpen ontdekken wat 
hun leesinteresses zijn. ‘Ze vinden het gewoon heel 
lastig om een keuze te maken en deze app brengt 
hen speels op ideeën. Aan het eind krijgen ze een 
leesadvies en kunnen ze via Biebsearch een van de 
aanbevolen boeken aanvragen.’ Van Kol vult aan: 
‘Het grappige is dat leerlingen dit leesadvies via de 
computer interessanter vinden dan een leesadvies 
van mij, dat ze waarschijnlijk eerder als een opgelegd 
dictaat beschouwen.’

Plezier
De nulmeting van het Candea College op de bij het 
project horende Monitor sloot aardig aan bij het 
landelijke beeld: bijna 60% van de vmbo-leerlingen 
zegt lezen ‘niet leuk’ of zelfs ‘vervelend’ te vinden. 
Voorjaar 2015 worden de resultaten uit de tweede 
meting bekend. ‘We zijn natuurlijk benieuwd hoe het 
beeld er dan uitziet’, zegt Meuleman. ‘We hopen en 
verwachten dat nu meer leerlingen lezen leuk vinden.’
Van Kol heeft daar alle vertrouwen in: ‘Het is prachtig 
om te zien dat mijn aanvankelijke twijfels over het 
project gelogenstraft zijn. Deze kinderen zijn met wat 
stimulering best tot lezen te verleiden. Dat is goed 
voor hun taalontwikkeling en woordenschat, maar 
het allerbelangrijkste vind ik dat kinderen er plezier in 
krijgen om lekker even met een boek te gaan zitten.’

‘Het is fantastisch leerlingen iets te zien 
doen wat je eigenlijk niet verwacht had, 

namelijk voor hun plezier lezen’
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lijst lezen op niveau
Literatuur lezen kun je leren. De truc is om aan te sluiten bij het niveau 

van de leerling en hem vervolgens op een hoger plan te brengen. Dat is 

de gedachte achter de website Lezen voor de lijst, ontwikkeld door de 

Groningse vakdidacticus Theo Witte. 

‘Wat een eikel, die Frits van Egters!’ 
Theo Witte kan zich de leerling in 
zijn klas die dat uitriep nog goed 
herinneren en vooral ook zijn eigen 
onhandige antwoord: ‘Ja jongen, 
zo’n hoofdpersoon noemen we een 
antiheld.’ Hier praatten, weet hij 
inmiddels, twee mensen volledig 
langs elkaar heen. De leerling 
zat nog in de fase van het (puur) 
herkennend lezen, de leraar was 
een analyserende lezer. 

Gelukkig kan een docent zijn 
leerlingen leren zich omhoog 
te lezen. Witte ontwikkelde 
een methodiek om de literaire 
ontwikkeling van leerlingen 
gefaseerd te begeleiden.  

Motiverend
Witte formuleerde samen met 
een docentenpanel zes oplopende 
niveaus van literaire competentie 
voor de bovenbouw havo/vwo. 
Inmiddels zijn er ook vijf niveaus 
voor de onderbouw en het vmbo. 
Bij elk niveau zijn op de website 
lezenvoordelijst.nl boeken te 
vinden die daar qua (literaire) 
moeilijkheidsgraad bij passen. Per 
boek zijn er bovendien opdrachten 
op het onderliggende, hetzelfde en 
het bovenliggende niveau.   

De meest gehoorde feedback uit 
de lespraktijk: de niveaus geven 
houvast. ‘Wat leerlingen wel en 
niet kunnen lezen heeft nu een 
stevige systematische basis, het is 
geen willekeur meer,’ zegt Witte. 

Het werken met niveaus werkt 
bovendien motiverend. ‘Leerlingen 
krijgen meer oog voor wat 
literatuur is. Ik merk dat leerlingen 
uit 5vwo niet meer komen 
aanzetten met een niveau-1-
boek van Kluun of Saskia Noort 
en in 4vmbo niet meer met Caja 
Cazemier.  Ze snappen dat dat 
beneden hun stand is. Leerlingen 
worden zich ervan bewust dat 
boeken ook iets vragen van lezers. 

Ze noemen een boek minder 
snel raar of stom, wel: het was te 
moeilijk voor mij.’ 

Voldoening
De niveaus van Lezen voor de lijst 
sluiten aan bij het onderdeel fictie 
uit de referentieniveaus taal, die 
lopen van groep 8/1F (belevend 
lezen) tot en met 6vwo/4F 
(interpreterend en esthetisch 
lezen). Docenten kunnen zo werken 
aan een doorlopende leerlijn in het 
fictie- en literatuuronderwijs. 

‘In de onderbouw zou het accent 
vooral moeten liggen op het 
plezier krijgen en houden in het 
lezen van boeken. Je moet dan 

6

Sinds januari 2012 trok de website lezenvoorlijst.nl 1,2 miljoen unieke 
bezoekers die gemiddeld dertien pagina’s bekijken. Wat is er zoal te 
vinden:

• een praktijkfilmpje: hoe bepaal ik het leesniveau van mijn leerlingen?
• 200 Nederlandse (jongeren)romans voor de bovenbouw 
• 100 Nederlandse en vertaalde jeugdboeken en romans voor de 

onderbouw/vmbo 
• 57 Duitse romans voor de bovenbouw
• 32 Friese romans voor de bovenbouw
• op komst: integrale luisterboeken van 50 lijstboeken 

Bij elk boek is er een uitgebreide annotatie op leerling- en docentniveau. 
Bij 80% van de bovenbouwboeken en 20% van de onderbouwboeken 
Nederlands zijn al opdrachten. Op termijn komen bij elk boek opdrachten. 
Uitbreiding naar Engels en Frans staat op het wensenlijstje. 

TH
EO

 W
IT

TE
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praten over de inhoud en de 
leeservaring en nog niet te veel 
aandacht besteden aan zaken als 
perspectief en verhaalstructuren, 
dat komt in de bovenbouw. Maar 
probeer op alle niveaus leerlingen 
een positieve leeservaring te geven, 
dat is leesplezier én voldoening 
over het eigen kunnen.’ 

Witte probeert zoveel 
mogelijk aan te haken bij 
leesbevorderingscampagnes. Zo 
zorgen hij en zijn docentenpanel 
ervoor dat de boeken van 
Nederland Leest!, de Inktaap 
en de Jonge Jury een niveau-
aanduiding krijgen. Verder 
verzorgen ze trainingen voor 
docenten en bibliothecarissen om 
zich het denken in de leesniveaus 
eigen te maken. Om snel te 
achterhalen op welk niveau een 
leerling zit, propageert hij de 
‘strookjesmethode’: ‘Deel strookjes 
met korte beschrijvingen van 
leestypes uit en laat leerlingen zelf 
bepalen welke bij hen past.’ 

Leerlingen kunnen op de website 
zoeken op niveau en op thema 
en tags (trefwoorden). Witte is 
in overleg met Bibliotheek.nl 
en de Bibliotheek op school. Het 
streven is dat leerlingen straks 
direct vanaf de website boeken 
kunnen aanvragen en dat van 
elke leeslijsttitel een e-book 
beschikbaar komt. ‘Dat zou 
prachtig zijn. Zo is het boek van 
hun keuze altijd beschikbaar en 
kunnen ze, als het boek tegenvalt, 
snel op hetzelfde niveau een ander 
boek te pakken krijgen.’  

                  

   www.lezenvoordelijst.nl
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   Het Sondervick College zet alle vmbo’ers 
aan het lezen 

In Veldhoven hebben het Sondervick College en de bibliotheek met vallen en 
opstaan ontdekt hoe ze elkaar kunnen versterken. Inmiddels werken ze samen 
aan een doorgaande leerlijn lezen en mediawijsheid.  

Natuurlijk kenden het Sondervick College en de 
Bibliotheek Veldhoven elkaar. Maar om nou te 
zeggen dat hun relatie intensief was? De school 
nam Biebsearch af, waarmee leerlingen, docenten 
en ondersteunend personeel toegang krijgen tot het 
digitale portaal en materialen van de bibliotheek, en 
het lesmateriaal van de school. 

De inhoudelijke component bleef echter beperkt 
tot een jaarlijks bibliotheekbezoek. En sommige 
brugklassen deden mee aan de voorleeswedstrijd 
Read2Me!.  ‘Wat er gebeurde, was sterk afhankelijk 
van de invulling door de docent’, vertelt Anneke 
Memelink, sectievoorzitter Nederlands vmbo-breed. 
‘Voor onze mavo was wel een doorgaande leeslijn, 
maar die stond los van de bibliotheek.’ Miranda 
Schaap van Bibliotheek Veldhoven vult aan: ‘De 
leesbevorderingsprojecten die we samen deden, 
waren vooral voor de bovenbouw van havo en vwo, 
terwijl juist het vmbo de stimulans het hardste nodig 
heeft.’

Dat moest beter, besloten de directies van beide 
instellingen. Sondervick startte in het najaar van 2013 
een pilot met de Bibliotheek op school. Het had echter 
nogal wat voeten in de aarde voor deze een succes 
werd.

Onderschat
Eerst stond onderschatting de samenwerking in 
de weg. ‘De bibliotheek kwam er al snel achter dat 
dit project niet vanuit de bestaande formatie te 
trekken was,’ vertelt Schaap. Zij is toen speciaal 
aangesteld als projectcoördinator. Vervolgens bleek 
de contactpersoon op school, de opleidingsdirecteur 
mavo en aardrijkskundedocent, zichzelf niet de juiste 
persoon te vinden voor de projectgroep. ‘Toen de 
school deze taak aan Anneke gaf, viel alles op zijn 
plaats. Nu weet iedereen bij wie hij moet zijn. De 
docenten kennen inmiddels ook mijn gezicht als vast 
contactpersoon van de bibliotheek’. De Bibliotheek 
op school zo maar eventjes binnen de bestaande 
samenwerking met Biebsearch inschuiven werkt 
niet, ontdekten beide partners. ‘Het was duidelijk 
dat er een helder, doortimmerd plan moest komen, 

‘Vmbo’ers krijg je wel degelijk 
aan het lezen als je hen maar 

goede boeken aanreikt’

Miranda Schaap (links) en Anneke Memelink
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anders verwatert het snel’, zegt Memelink. ‘Docenten 
zijn allemaal druk. Sommige collega’s doen al jaren 
hetzelfde en weten niet goed van elkaar hoe iedereen 
het aanpakt. Dan is het moeizaam om iets nieuws te 
introduceren. Ook waren ze bang voor te veel werk.’
Uit de nulmeting van de bij het project horende 
Monitor bleek wel dat docenten het leesniveau op het 
vmbo te laag vinden en daarom vinden de meesten 
leesbevordering belangrijk. ‘Maar wat ze feitelijk 
deden, was minimaal,’ vertelt Schaap. ‘Daarom was 
een leesplan nodig’.  

Aarzelingen
Maar ook met vaste contactpersonen en een leesplan 
was de oorlog nog niet gewonnen. Er waren ook 
docenten die zich afvroegen wat voor zin het had. 
Vmbo-leerlingen lezen toch niet? ‘Dat speelde bij 
mentoren van vmbo-klassen die zelf geen Nederlands 
geven,’ zegt Memelink. ‘Zij hadden eigenlijk meteen 
hun oordeel klaar. Ik denk dat je vmbo’ers wel degelijk 
aan het lezen kunt krijgen, als je hen maar de goede 
boeken aanreikt.’
Toch waren er ook binnen de sectie Nederlands 
bij enkele leraren aarzelingen. ‘Er is een groep die 
misschien auteurs als Carry Slee of Francine Oomen 
kent, maar er onvoldoende bij stil staat dat er nog 
andere mogelijkheden zijn. Kijk, als je met Thea 
Beckman aan komt zetten, haakt een vmbo-leerling 
af. Wat nodig was, was een opfriscursus,’ stelt 
Memelink.

Het docententeam Nederlands vmbo en mavo 
heeft daarop met de bibliotheek gesproken over 
hoe deze de school kan ondersteunen en over hoe 
je Biebsearch kunt verbinden met lesmateriaal. 
Daarnaast volgen de docenten dit schooljaar de 
training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat werkt’, 
die als pilot binnen de Bibliotheek op school is 
ontwikkeld. Ook kregen de leerlingen hulp bij het 
vinden van geschikte boeken. Onderbouwleerlingen 
verkenden hun leesinteresses met de kr8voermachine 
van het programma Leeskr8!; uit de machine rolt een 
persoonlijke voorkeursleeslijst die nauw aansluit bij 
de eigen belevingswereld en het niveau.
Lastig is wel dat de school geen eigen bibliotheek 
heeft, zegt Schaap: ‘Leerlingen die via de portal van 
Biebsearch iets willen aanvragen, moeten zelf al 
weten welk boek ze willen hebben. Dat is lastig. Door 
de kr8voermachine  worden de leerlingen gevoed met 
en geleid naar titels die hen mogelijk interesseren. 

De sessie met de kr8voermachine krijgt een vervolg 
in een bibliotheekbezoek, voor het vmbo of een sessie 
met de Biebsearch-portal, voor de mavo. Maar op 
termijn zouden we graag een fysieke leesomgeving 
op school willen.’

Draagvlak
Memelink en Schaap hebben voorjaar 2014 
een leesplan gemaakt, met een bijbehorend 
activiteitenplan voor het schooljaar 2014/15. Doel is 
een doorgaande lijn lezen en mediawijsheid voor 
de onderbouw van alle leerwegen van het vmbo en 
mavo met een uitbouw de komende jaren naar de 
bovenbouw en naar havo/vwo.
Belangrijk was om draagvlak onder de docenten te 
creëren. ‘We hebben het plan met een klein groepje 
voorbesproken,’ vertelt Schaap. ‘Toen die tevreden 
was, hebben we het hele team erbij betrokken.’ 
Memelink vult aan: ‘Als je een goed plan en draagvlak 
hebt, komt er vanzelf tijd en budget vrij.’
Al werkende neemt dat draagvlak waarschijnlijk 
alleen maar toe. Beiden bespeuren al het begin van 
een mentaliteitsverandering. ‘Docenten zeggen vaker 
tegen leerlingen als die na een toets tijd over hebben: 
je hebt toch een boek bij je, ga maar lezen. Dat sijpelt 
er meer doorheen.’ Schaap vult aan: ‘Een docent 
wiskunde zei dat hij bereid was lestijd beschikbaar 
te stellen om vrij lezen op school mogelijk te maken. 
Leerlingen halen nu onvoldoendes, ziet hij, omdat 
ze de vraag gewoon niet snappen. Dit is een mooie 
ingang naar vakoverstijgende leesactiviteiten, 
iets waar we bij de visievorming op lezen en 
leesbevordering met elkaar over hebben gesproken.’
Beiden zijn tevreden over de samenwerking tot nu 
toe. Schaaps contract is met een jaar verlengd én 
ze heeft meer uren gekregen. Haar werkgever ziet 
hoe nuttig haar werk is voor zowel de Bibliotheek 
Veldhoven als de school. ‘Onze samenwerking is nu 
gestructureerd en geïntegreerd,’ zegt Memelink. 
‘Dat alleen al maakt het project op dit moment tot 
een succes. Ook ik zie nu al in mijn eigen klassen, in 
de bovenbouw van de mavo, dat leerlingen minder 
aversie tegen boeken en lezen hebben.’

‘Ik zie nu al dat leerlingen 
minder aversie tegen boeken 

en lezen hebben’
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Het leesgedrag van leerlingen in kaart

Hoeveel boeken lenen en lezen jouw leerlingen? 
Besteed je meer of minder tijd aan lezen en 
boeken in de klas dan collega’s van andere 
scholen? Verbeteren de informatievaardigheden 
van leerlingen? Antwoorden op deze en nog 
meer vragen biedt de Monitor de Bibliotheek op 
school. Op alle deelnemende scholen wordt het 
lees- en leengedrag van leerlingen en de eigen 
leesbevorderingsactiviteiten bijgehouden in een 
monitor.  

Dat levert een schat aan informatie op. Zo blijkt uit 
een pilotonderzoek onder duizend vmbo-leerlingen 
van verschillende leerjaren en -wegen dat 15% ten 
minste een paar keer per week in een boek leest. Op 
de basisschool is dat bijna 70%! Veel vmbo-leerlingen 
(40%) vinden lezen niet zo leuk en ruim 20% vindt 
het zelfs vervelend. 

Elke school krijgt jaarlijks een handig overzicht van 
de resultaten. Een vergelijking tussen de resultaten 
bij de start van de Bibliotheek op school (nulmeting) 
met die van een jaar later toont bijvoorbeeld hoe 
effectief de leesbevordering op jouw school is. 
Die informatie kun je vervolgens gebruiken om 
activiteiten bij te sturen. Zo werk je doelgericht aan 
betere taal- en informatievaardigheid van jouw 
leerlingen.
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‘Hoe vaak lees je in je vrije tijd 

voor je plezier een boek?’ - een 

vergelijking tussen vmbo- en 

basisschoolleerlingen

Favoriete leesthema’s van vmbo’ers 

Waarover lezen vmbo-leerlingen het liefst? Uit 
de Monitor de Bibliotheek op school kwam de 
volgende top 5 van populaire onderwerpen uit 
de bus: 

Boekentips voor lekker lang lezen    
Als iemand weet wat jongeren graag lezen is 
het John Schrijnemakers wel. Als eigenaar van 
kinderboekwinkel Speelboek startte hij leesclubs 
voor jongeren, hij zat jarenlang in het panel dat de 
kerntitels voor de Jonge Jury koos, traint docenten 
en bibliothecarissen in leesbevordering, is oprichter 
van het online jongerenleesforum De Leesfabriek 
en verzorgt samen met Liselotte Dessauvagie de 
training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!.’ 
Hij stelde voor jongeren van vmbo tot en met 
onderbouw vwo een top-5 samen met mooie 
nieuwe boeken. Leesplezier verzekerd! 
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  Vmbo b/k
Fenna de Vries, De finale (Eenvoudig Communiceren, 2013)
Judith Visser, Stuk (Eenvoudig Communiceren, 2013)
Fayza Oum’Hamed, De uitverkorene (Eenvoudig Communiceren, 2013)
Frank Geleyn, Bloed op het schoolplein (De Eenhoorn, 2011)
Elise de Fontenaille, De jongen die vliegtuigen jatte (Manteau, 2011)

  Vmbo t
Caja Cazemier, Echt spel (Ploegsma, 2013)
Margje Woodrow, Geraakt (Gottmer, 2014)
Gijs Wanders, Rafels van Rio (Lemniscaat, 2014)
Rom Molemaker, Uit de schaduw (Holland, 2014)
Angelo Vergeer, Re-play (Holland, 2014)

  Havo
Phil Earl, Billy (Callenbach, 2013)
Tiny Fisscher, Dat stomme boek (Holkema & Warendorf, 2013)
Cis Meijer, Verdoofd (De Fontein, 2014)
Juultje van den Nieuwenhof, Disconnect (Moon, 2014)
Mirjam Mous, Test (Holkema & Warendorf, 2013)

  Vwo
Clare Furniss, Het jaar dat de wereld op zijn kop stond (Querido, 2014)
Gideon Samson, Overspoeld (Querido, 2014)
Harlan Coben, Nu of nooit (De Boekerij, 2013)
Wilma Geldof, Elke dag een druppel gif (Moon, 2014)
Andy Mulligan, Trash (Gottmer, 2014)

                                                                                     Al deze boeken zijn te leen bij de bibliotheek. 
Interesse in de training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!’? Informeer bij je lokale bibliotheek.

Uitgelezen voor het vmbo
Je hoeft het wiel activiteiten niet zelf uit te vinden. De Bibliotheek op school gebruikt enkele beproefde 
landelijke programma’s voor leesbevordering en informatievaardigheden. Natuurlijk kun je die altijd 
aanpassen aan jouw leerlingen en de mogelijkheden op school. Doel van de projecten: vmbo-leerlingen 
verleiden tot lezen en laten ontdekken dat dit leuk en leerzaam is en hen informatievaardig maken.

  4you!
Een eigen hoek in de bibliotheek of op school, 
speciaal voor jongeren van het vmbo. Met 
een keur aan boeken, juist voor zwakke lezers. 
Aantrekkelijk gepresenteerd en makkelijk 
vindbaar. 4you! in de bibliotheek is ideaal 
voor schoolbezoeken. Verzorgd door een 
bibliotheekmedewerker die alles weet van 
jongeren die moeite hebben met lezen.

  Biebsearch
Als de leerlingen niet naar de bibliotheek 
komen, komt zij naar hen. In de elektronische 
leeromgeving van school kunnen leerlingen naast 
het eigen lesmateriaal boeken en informatie van 
de bibliotheek kiezen en lenen. De bibliotheek 
levert de aangevraagde materialen op school 
af. De bibliotheek en school werken samen om 
leerlingen te ondersteunen met digitale en 
fysieke informatie, mediawijsheid en lezen.

  De Weddenschap
Drie Bekende Nederlanders dagen vmbo-
leerlingen uit: lukt het jou om in zes maanden 
drie boeken te lezen die je leukt vindt? De 
BN’ers lezen zelf ook drie boeken en coachen de 
leerlingen naar de eindstreep.

  Leeskr8!
Een gratis online module om interactieve lessen 
over lezen en boeken te geven in de onderbouw 
van het vmbo. De module bevat kant-en-klare 
voorbeeldlessen en een handig stramien om zelf 
lessen te maken.  

  Lezen voor de lijst
Je helpt leerlingen zich omhoog te lezen door 
hen boeken in handen te geven die bij hun 
leesniveau passen. Voor het vmbo vind je op de 
website lezenvoordelijst.nl vijf leesniveaus met 
bijbehorende boeken. Lees ook het artikel in dit 
magazine op pagina 6 & 7.   

  My Life Story 
My Life Story is een digitale lessenserie 
over informatievaardigheden voor het 
praktijkonderwijs en vmbo-b. De leerlingen leren 
een vaste zoekmethode aan. De docent kan de 
inhoud eenvoudig aanpassen. 

  Read2Me!
Dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het 
voortgezet onderwijs. Er zijn diverse rondes op 
verschillende niveaus; op de eigen school, lokaal, 
provinciaal en landelijk. Wordt jouw leerling de 
volgende Voorleeskampioen van Nederland?
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Lezen is speerpunt op het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand-Sappemeer. 
Deze scholengemeenschap voor praktijkonderwijs tot en met gymnasium 
heeft zelfs een bibliotheekfiliaal in huis. Dankzij de Bibliotheek op school kan 
de school een extra slag slaan met een doorlopende leerlijn voor het aanleren 
van informatievaardigheden.

Toen het Dr. Aletta Jacobs College zeven jaar geleden 
een nieuw gebouw betrok, zag de algemeen 
directeur zijn kans schoon om een filiaal van de 
bibliotheek de school in te halen. Geleid door een 
bibliotheekmedewerker, om optimaal te profiteren 
van actuele kennis van bibliotheekwerk, en 
geassisteerd door vrijwilligers, meestal ouders, om 
vaak genoeg open te zijn.

En een mooi filiaal is het, in het hart van de school. 
Het bevat een ruime collectie die goed aansluit bij 
alle onderwijsniveaus van de school: jeugdboeken, 
literatuur voor Nederlands en de vreemde talen, 
maar ook tijdschriften, luisterboeken en informatieve 
boeken. Met hun bibliotheekpas kunnen de leerlingen 
zelf boeken lenen en terugbrengen. Ook bewoners uit 
de buurt kunnen er op schooldagen terecht tussen 
half tien ‘s ochtends en half twee ‘s middags.

Kilometerlezen
De leerlingen maken intensief gebruik van de 
bibliotheek. Lezen is voor de school een belangrijk 
speerpunt.  ‘Deze regio telt veel taalzwakke leerlingen. 
Lezen vergroot hun woordenschat,’ vertelt Els 
Venema, teamleider en docent Nederlands op vmbo-t. 
‘Elke leerling van vmbo, havo en vwo moet in elk 
kwartaal minimaal één boek lezen en dat verwerken 
in een opdracht, bijvoorbeeld door er een filmpje over 
te maken. Ook moeten ze altijd een leesboek in hun 
schooltas hebben, zodat ze daarin kunnen lezen als er 
een les uitvalt of een momentje over is.’
Zelf krijgt ze in de brugklas gretige lezers. ‘Het is 
zaak dat vast te houden en dat doen we door hen 
veel te laten lezen.’ De school is onlangs gestart 
met kilometerlezen: elke week lezen leerlingen 
bij Nederlands tenminste een half uur in een 

boek naar eigen keuze. ‘Alles mag, het gaat om 
het leesplezier. Verder koppelen we lezen in ieder 
leerjaar aan een project, zoals een schrijversbezoek, 
de voorleeswedstrijd Read2Me! of de Jonge Jury.  Zo 
kunnen we verdieping aanbrengen.’
De school werkt in deze (landelijke) projecten samen 
met Biblionet Groningen. ‘We werken heel planmatig, 
zodat de projecten mooi op elkaar aansluiten,’ 
vertelt Anneke Tiddens, consulent leesbevordering 
en informatievaardigheden bij Biblionet Groningen. 
Biblionet zorgt bovendien voor extra bijpassend 
leesmateriaal. ‘Dit jaar kwam bijvoorbeeld Caja 
Cazemier naar school. We doen een oproep in de 
provincie, zodat er genoeg exemplaren zijn. De 
kinderen struikelen hier dan over haar boeken.’ 

Leerlijn
Waarom zou het Dr. Aletta Jacobs College met 
zo’n goede samenwerking nog meedoen aan de 
Bibliotheek op school? ‘Dat biedt ons de kans om 
iets groters te ontwikkelen,’ zegt Venema resoluut. 
Zoals een doorgaande leerlijn voor het verwerven 
van informatievaardigheden in de klassen 1 tot en 
met 4 van het vmbo. Dat idee bestond al langer, want 
docenten merkten dat leerlingen moeite hadden met 
gericht zoeken op internet. ‘Als ze ergens op googlen, 
vinden ze van alles. Maar wat doen ze ermee? Ze 
zijn niet goed in het beoordelen van de gevonden 
resultaten. Van wie is de informatie afkomstig? Hoe 
betrouwbaar is die? En is de gevonden informatie 
goed genoeg of is er betere te vinden?’ 

‘De school profiteert optimaal van 
de expertise en het netwerk van 

de bibliotheek’

   Dr. Aletta Jacobs College slaat een 
extra leesslag 
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Dankzij de Bibliotheek op school is vorig schooljaar de 
leerlijn voor het eerst uitgevoerd. ‘Zonder dit project 
hadden we daar nooit de tijd en de middelen voor 
gehad.’ In de eerste klas vormt de naamgeefster van 
de school de opmaat voor een project rondom de 
eigen identiteit. Leerlingen denken na over vragen als: 
Wie ben je? Wie zijn je helden? Hoe wil je herinnerd 
worden? Vervolgens maken ze een cover en achterflap 
van een boek over zichzelf vanuit het perspectief 
van vijftig jaar later. De tweedeklassers schrijven een 
verhaal over het verleden met zichzelf in de hoofdrol. 
Ze doen daarvoor bronnenonderzoek naar een 
historisch thema.

In klas 3 en 4 is het bronnenonderzoek gericht op 
de loopbaanoriëntatie. Derdeklassers maken een 
sectorwerkstuk dat meetelt voor het eindexamen en 
vierdeklassers zoeken uit welke vervolgopleidingen ze 
kunnen doen. ‘De bedoeling is dat ze beter weten wat 
bij hen past’, licht Venema toe. ‘Dat ze niet iets kiezen 
wat een vriend leuk vindt of wat op een carrièrebeurs 
leuk lijkt.’

Positief
De samenwerking tussen school en Biblionet bevalt 
beide partijen goed. Venema roemt de expertise van 
de bibliotheek in leesbevorderingsprojecten en het 
bijbehorende netwerk. ‘Het is voor onze kinderen 
goed om veel te lezen. De overheid stelt met de 

referentieniveaus voor taal ook steeds hogere eisen. 
Op al die fronten kan de bibliotheek helpen.’
Tiddens prijst op haar beurt de betrokkenheid van de 
school. ‘Het is belangrijk dat je op alle niveaus contact 
hebt en het eens bent over de visie. De directeuren 
met elkaar, ik met de verschillende coördinatoren. En 
ook medewerkers van de bibliotheek, op school en in 
de gemeente zelf moeten van alles op de hoogte zijn. 
Dat gebeurt hier structureel en planmatig.’
Ook is de nieuwe doorgaande leerlijn ingebed in 
het beleid en het curriculum.  Het is nog te vroeg 
om de resultaten ervan te beoordelen. Het is pas 
één keer uitgevoerd en Venema wil niet vooruit 
lopen op de evaluatie. Maar negatief kan het niet 
zijn, denkt Tiddens. ‘In het eerste jaar lijken het nog 
losse projecten. De doorgaande lijn is pas na vier jaar 
zichtbaar. Maar we merken nu al dat het steeds beter 
raakt ingebed in de vakken.’

Ook uit de Monitor van de Bibliotheek op school wil 
Venema nog geen vergaande conclusies trekken. 
Deze is pas één keer ingevuld en de school kon 
haar resultaten toen nog met slechts negen andere 
pilotscholen vergelijken. Tiddens koestert ook hier  
positieve verwachtingen: ‘Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat het dichtbij hebben van een 
collectie voordeel biedt. Wij verwachten goede 
resultaten met een doorgaande leeslijn en goede 
samenwerking tussen school en bibliotheek.’

‘Zonder de Bibliotheek op school 
hadden we nooit de tijd en middelen 

gehad voor de nieuwe leerlijn’

Els Venema (links) en Anneke Tiddens 
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Inspiratie voor directies en docenten       

Bij de Bibliotheek op school zijn brochures verschenen die je kunnen inspireren om zelf werk te maken van 
lees- en taalbeleid op jouw school:
• Meer lezen, beter in taal - vmbo, Kees Broekhof (Sardes, 2013) 

Deze brochure vat de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar lezen samen. Zo blijken 
vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis een positief effect te hebben op de taalontwikkeling van 
vmbo-leerlingen. De brochure geeft ook tips voor een effectieve samenwerking tussen vmbo-scholen, 
bibliotheken en mediatheken.

• De Bibliotheek op school in het vmbo, Marleen Kieft (Oberon, 2013) 
Deze brochure beschrijft praktijkervaringen van zes vmbo-scholen die samenwerken met de bibliotheek 
om het lezen en leren van leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. Als leidraad worden de 
bouwstenen van de Bibliotheek op school gevolgd. Met veel praktische tips en adviezen. 

• Beter leren door informatievaardigheden (SIOB/Kunst van Lezen, 2013)  
Deze brochure laat zien hoe belangrijk informatievaardigheden voor jongeren zijn en biedt handvatten 
om hier samen met de bibliotheek of mediatheek structureel aan te werken op school. 

Alle brochures zijn te vinden en te bestellen op www.debibliotheekopschool.nl - kies voortgezet onderwijs.

Lezen & luisteren
• E-books 
Jongeren die lid zijn van de bibliotheek (meestal 
gratis tot 18 jaar) kunnen gratis leesboeken voor 
e-reader, computer, tablet en smartphone lenen.  
www.bibliotheek.nl/ebooks
• LuisterBieb

Een app -via Appstore of Google Play App-
om boeken te beluisteren op de tablet of 
smartphone. Met een speciale collectie van 
lijstboeken. www.bibliotheek.nl/luisterboeken
• Slimme Nieuwslezer
Een dagelijkse digitale krant met een selectie 
van actuele berichten uit diverse media. 
De krant heeft een spraakmogelijkheid 
en is geschikt voor laaggeletterden. Bij de 
nieuwsberichten zijn opdrachten, waarvan de 
resultaten worden gemonitord.  
www.bibliotheek.nl/slimmenieuwslezer 
• Superboek 
Jongeren die moeite hebben met lezen door 
een visuele beperking of dyslexie kunnen gratis 
gesproken boeken aanvragen en lenen via 
Stichting Aangepast Lezen. www.superboek.nl 

Zoek een boek
• Leesplein 
Informatie over boeken voor 12+ en 15+, 
met boekennieuws, wekelijkse leestips, 
maandelijkse interviews met schrijvers, 
themalijsten, achtergrondinformatie over 
prijzen en lezen voor de lijst. Docenten kunnen 

ook terecht op het speciale plein voor ouders en 
professionals. www.leesplein.nl
• Literatuurplein
Informatie over literatuur, met boekennieuws, 
schrijversinterviews, titellijsten aan de hand 
van een wereldkaart, achtergrondinformatie 
over prijzen en literaire voorstellingen. 
www.literatuurplein.nl
• Lezen voor de lijst 
zie artikel in dit magazine op pagina 6 & 7.  
www.lezenvoordelijst.nl 
• WelkBoek
Een handige manier voor bovenbouwleerlingen 
en docenten om een boek te kiezen. Kies 
minimaal één en maximaal vier schuifjes en 
WelkBoek vindt de boeken die passen bij jouw 
vraag. www.bibliotheek.nl/welkboek
• Kr8voermachine
Door het klikken op foto’s die je leuk vindt 
krijgen leerlingen in het vmbo leestips die 
passen bij hun eigen interesse. Ook als app 

verkrijgbaar.  www.leeskr8.nl

Werkstuk & spreekbeurt  
• Werkstuk
Speciaal voor de onderbouw: 160 onderwerpen 
met voorgeselecteerde betrouwbare informatie 
voor werkstukken en spreekbeurten. De 
informatie bestaat uit onder meer boeken, 
interactieve animaties, luistercolleges, filmpjes 

en websites. www.bibliotheek.nl/werkstuk
• Interactieve animaties
Speciaal voor de onderbouw: 100 animaties 
rondom de thema’s De aarde, De mens, Dieren 
& planten en Techniek. Ze zijn op volledig 
scherm te tonen of voor bepaalde tijd te 
downloaden. www.bibliotheek.nl/edumedia
• Digitale Bibliotheek der Nederlandse 

Letteren (DBNL)
 Een website met informatie over Nederlandse 
( jeugdboeken)schrijvers uit heden en verleden. 
Je kunt hier veel teksten – vooral van oude 
boeken – integraal lezen en downloaden. Vooral 
geschikt voor bovenbouwleerlingen.

www.dbnl.org

Ken je deze digitale diensten al? 
De bibliotheek biedt tal van gratis digitale diensten aan. Van e-books tot websites met boekentips en schrijversinformatie.
Handig voor leerlingen en handig voor jou als docent. We zetten ze op een rijtje: 

14



15

Colofon

Redactie Peter van Duijvenboden, Anette Heideman, 
Adriaan Langendonk en Marleen Wijnen
Teksten & eindredactie Zunneberg & Ros 
Tekstproducties
Interviews Maarten Dessing (blz. 8/9 en 12/13), 
Bart Janssen (blz. 4/5) en Bea Ros (blz. 6/7)
Foto’s Eric Brinkhorst Fotografie, iStockphoto
Vormgeving Ingrid de Jong (Cubiss) 

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de 
samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke 
Bibliotheek (per 1 januari 2015, voorheen SIOB) binnen 
het programma Kunst van Lezen.

© debibliotheekopschool.nl 2015/Kunst van Lezen
Kunst van Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
www.debibliotheekopschool.nl
www.kunstvanlezen.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag zonder voorafgaande toestemming van 
debibliotheekopschool.nl worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt.

Uitgave januari 2015

Elke vo-school kan meedoen aan de Bibliotheek op school. Op dit moment doen 
alleen nog vmbo-scholen mee, maar er komt een uitbreiding naar havo/vwo. 

Hoe werkt het?
Je bent docent, mediathecaris of schooldirecteur en hebt interesse 
in de aanpak van de Bibliotheek op school? Stuur dan een mail naar 
info-vo@debibliotheekopschool.nl. De landelijke organisatie zoekt dan 
contact met de bibliotheek in je omgeving die je informeert over de lokale 
mogelijkheden en het tijdpad. 

Met hulp van de lokale bibliotheek formuleer je vervolgens eerst een visie 
op het lees- en taalbeleid van je school: wat is er op jouw school nodig om 
jullie leerlingen leesvaardig, taalvaardig en mediavaardig te maken? En welke 
activiteiten en materialen passen daarbij? Je kunt daarbij steunen op de 
expertise en het lees- en mediaplan van de Bibliotheek op school. 

Wat kost het de school?
De kosten hangen af van de eisen en wensen van jouw school. Voor een aantal 
gemotiveerde vmbo-scholen en bibliotheken is in 2015 een stimuleringssubsidie 
beschikbaar. We verwachten wel inzet van de school. School en bibliotheek gaan 
in principe een structurele meerjarige samenwerking aan. Beide directeuren 
zetten daar hun handtekening onder. Zo laten school en bibliotheek zien dat ze 
lezen en informatievaardigheden belangrijk vinden. 

Meer weten? 
Neem contact op met de lokale bibliotheek of stuur een e-mail aan 
info-vo@debibliotheekopschool.nl 

Doe ook mee met 
de Bibliotheek op school
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RECEPT

1
Besef het belang van 
(vrij) lezen voor de 
taalvaardigheid van 
leerlingen.

2
Geloof erin dat jouw vmbo-
leerlingen te verleiden zijn 
tot lezen.

3
Pas leesbevordering 
structureel toe in het 
lesprogramma. 

4
Inspireer jongeren om te 
gaan lezen door regelmatig 
te vertellen over boeken en 
voor te lezen. 

5
Praat samen over boeken en 
toon belangstelling voor de 
mening van leerlingen.

6
Laat leerlingen (ook) 
voor hun plezier lezen, 
zonder een verplichte 
verwerkingsopdracht of 
boekverslag.

7
Lees tijdens het vrij lezen 
zelf ook zichtbaar een boek 
en laat horen wat je ervan 
vindt.

8
Maak alle leerlingen lid van 
de bibliotheek. Tot 18 jaar 
is dat meestal gratis. Neem 
zelf ook een abonnement.

9
Zorg voor een actuele en 
aantrekkelijke collectie 
leesboeken, informatieve 
boeken, tijdschriften, strips 
- afgestemd op niveau 
en belevingswereld van 
jongeren. 

10
Laat je bij al deze dingen 
helpen door de leesexperts 
van de mediatheek en 
lokale bibliotheek.

Tien tips


