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Begin klein en blijf enthousiast. Zo krijg je je vmbo-leerlingen 
aan het lezen, weten ze op het Pius X College. ‘Alle leerlingen 

hebben tegenwoordig een boek in de tas.’

Inhoud

Pius X College 
wedt op lezen

Lezen doe je niet alleen bij Nederlands, maar bij alle 
vakken. En dus pakt Het Groene Hart Leerpark lezen 

schoolbreed aan. Ze delen de tips uit hun teamtraining. 

Het leesteam 
rukt uit

Lezen voor de lijst werkt, ook in de onderbouw. Zo 
kun je jongeren het boek in handen geven dat bij hun 

leesniveau en interesse past. Het Goois Lyceum pakt het 
speels aan: met bingo en lotto ontdekken leerlingen hun 

hoogstpersoonlijke leesprofiel.  

Bingo! Dit is mijn 
leesprofiel 

Het Liemers College laat leerlingen van Handel en Administratie om de 
beurt de schoolbibliotheek runnen. Zo slaat de school twee vliegen in een 

klap: de leerlingen ruiken alvast aan werk én zijn bezig met boeken.  

Leerlingen lenen 
boeken uit

6 Lezen in de Schakelklas

10 Boekentips van leerlingen

17 Cijfers over lezen

18 Digitale boekendiensten

19 Doe ook mee
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Enthousiasmeren werkt!
Afgelopen portfolioweek was Mel Wallis de Vries bij ons 
op bezoek. Zij presenteerde haar nieuwste boek en ging 
met onze leerlingen in gesprek over haar boeken. Bij het 
voorlezen van een van de spannendste passages uit haar 
nieuwste boek zat klas 3 vmbo-b ademloos te luisteren. 
Ik stond even achter in de bibliotheek en was trots. Trots 
op het feit dat onze leerlingen met zo veel plezier lezen 
en op deze manier ook werken aan hun woordenschat. 
De afgelopen jaren hebben wij op Het Element zeer hard 
gewerkt aan ons leesbeleid. 

Leerlingen waren niet of nauwelijks gemotiveerd om 
te lezen en de resultaten bij het vak Nederlands waren 
onder het landelijk gemiddelde. In samenspraak met 
de Bibliotheek Eemland zijn we gaan werken volgens 
de aanpak van de Bibliotheek op school. Er vinden nu 
tal van activiteiten rondom leesbevordering bij ons op 
school plaats. Het uitnodigen van een bekende schrijver 
is hier een voorbeeld van, maar ook activiteiten als 
voorleeswedstrijden voor kleine kinderen in onze buurt, 
een gedichtenwedstrijd, het mediawijsheidsprogramma 
Who Dunnit? en de aftrap van De Weddenschap zijn zeer 
populair bij onze leerlingen. 

Een goed leesbeleid begint natuurlijk bij gemotiveerde 
en enthousiaste leraren, en die heb ik! Zij weten bij onze 
leerlingen de juiste snaar te raken, om hen vervolgens 
te enthousiasmeren om boeken te gaan lezen. Nu is 
het niet alleen de kunst om leerlingen aan het lezen te 
krijgen, maar ook om leerlingen verder te helpen in hun 
leesontwikkeling. Een doordachte leerlijn, tijd om in de 
les te lezen, een goed geoutilleerde  bibliotheek, maar 
bovenal een leraar die weet aan te sluiten op de leef- en 
belevingswereld van onze leerlingen is de sleutel tot 
succes. 

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de 
leerresultaten zijn gestegen en dat de woordenschat 
van onze leerlingen groeit! Voor mij is het duidelijk: de 
aanpak van de Bibliotheek op school werkt. Met voor mij 
als mooiste resultaat dat leerlingen niet alleen in het 
voor hen herkenbare fictiewerk blijven hangen, maar ook 
een uitstap durven maken naar boeken die buiten hun 
comfortzone liggen. Probeer het vooral zelf uit!

Koen Janssen
Directeur Het Element
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Een boek in je tas?!  Dat was een paar jaar geleden voor de vmbo-leerlingen 
van het Pius X in Bladel ondenkbaar. Dankzij gericht leesbeleid is dat nu 
dagelijkse praktijk. 
Tekst: Bea Ros

‘Je moest drie boeken uitlezen. Omdat ik vind dat 
ik al erg weinig tijd heb voor mijn hobby’s zag ik er 
nogal tegenop, maar toch ben ik begonnen,’ schrijft 
Nadine in de krant van het Pius X voor aanstaande 
brugklassers. Ze las de drie boeken en zelfs nog een 
vierde. Zeer tot haar eigen verbazing werden het er 
uiteindelijk twaalf. ‘En steeds vaker kruip ik met een 
boek op de bank in plaats van voor de tv.’ 
Onderwijsassistente Joke Hermans en Pirette van 
Poppel, teamleider 3-4 vmbo-tg, glunderen als ze dit 
soort verhalen van hun leerlingen terug horen. Hun 
inspanningen sorteren dus effect. ‘Toen ik hier vier 
jaar geleden begon, was er geen boek te vinden en 
hoorde je vmbo-leerlingen zeggen ‘lezen is stom’. Dat 
beeld is nu weg, ‘ vertelt Hermans. 

Kleine dingen
Van Poppel legt uit waarom ze op haar afdeling fors 
heeft ingezet op lezen: ‘Als school moeten we voldoen 
aan de referentieniveaus voor taal. Daar is extra 
inspanning voor nodig, want veel van onze vmbo-
leerlingen komen met een taalachterstand binnen.’
De school ondernam diverse acties. Zo is gekozen 
voor de taalmethode Nieuwsbegrip en ontwikkelden 
leraren zelf een leesmethode met veel meer 
boekfragmenten. Maar daarmee ben je er nog 
niet, besefte Van Poppel na zich verdiept te hebben 
in leesonderzoek. Leerlingen moeten lezen leuk 
gaan vinden, want vrij lezen is de manier om de 
woordenschat en het leesniveau van leerlingen te 
verbeteren. ‘Op ouderavonden vertel ik altijd dat een 
kwartier vrij lezen per dag je kansen in het leven 
vergroot. Het zijn kleine dingen, maar je kunt er zó 
veel mee bereiken!’

Hermans en Van Poppel vormen een tandem van niet 
aflatend optimisme en inzet. Hun collega’s waren 
aanvankelijk sceptisch en zeiden: die leerlingen van 
ons gaan toch niet lezen. ‘Inmiddels zien ze dat het 
wel lukt. Alle leerlingen hebben tegenwoordig een 
boek in de tas dat ze pakken als ze eerder klaar zijn 
of tijdens een tussenuur,’ vertelt Hermans. ‘Met als 
bijkomend voordeel dat het veel rustiger is in de klas.’ 

Hun motto: veel uitproberen, klein beginnen 
en dingen niet koste wat het kost willen 
standaardiseren. ‘We willen het dagelijks vrij lezen 
graag uitbouwen naar onze onderbouw en naar 
vmbo-b en -k. Maar als een collega van b/k zegt: 
vijftien minuten vrij lezen werkt echt niet, dan moet 
je dat niet doordrukken.’ 

Bookfaces
Sinds twee jaar doen de hoogste vmbo-klassen 
mee aan De Weddenschap. Van Poppel en Hermans 
besloten het competitie-element aan te dikken. 
Vooral jongens krijg je daar warm mee, weten ze. En 
dus hangt er in het open leercentrum (olc) een teller 
met hoeveel boeken iedereen samen al gelezen heeft 
en scorelijsten per klas. Ze delen extra prijzen uit, 
bijvoorbeeld voor de leerling die als eerste een boek 
uit heeft en de klas die de meeste boeken las.  
Bibliotheekbezoek is vast onderdeel. In de klas legt 
Hermans alvast uit hoe een catalogus werkt, daarna 
zoekt iedere leerling zelf een boek uit. Wie wil, kan 
een Bookface maken: een foto waarbij het gezicht van 
de leerling samenvloeit met de boekcover. Deze foto’s 
hangen in het olc.

   Pius X College prikkelt tot lezen 

‘Als je moet lezen voor school, kan het 
maar beter een mooi boek zijn’
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De schoolmediatheek is vooral gericht op havo/
vwo en bovendien voor de vmbo-leerlingen ook 
aan de andere kant van het gebouw. Daarom zorgt 
Hermans, in samenwerking met de bibliotheek, dat 
er gedurende de looptijd van De Weddenschap, veel 
boeken komen in het olc. Ze helpt leerlingen een boek 
te kiezen. ‘Anders pakken ze zomaar een boek uit de 
kast, omdat het moet. Ik zeg regelmatig: “Nee, dat 
boek krijg je van mij niet mee, want dat vind je niet 
leuk. We gaan samen een ander boek uitkiezen. Want 
als je dan toch een boek moet lezen voor school, kan 
het maar beter een mooi boek zijn.”’
Haar advies aan hen is ook: vind je een boek na 
twintig bladzijden nog steeds niet leuk, stop dan 
en pak een nieuw boek. Het belangrijkste is om 
leerlingen een succeservaring te geven. ‘Ik had 
een leerling met dyslexie. Door met hem te praten 
ontdekte ik dat hij geïnteresseerd was in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik heb hem een gemakkelijk B-boek van 
Martine Letterie gegeven. Binnen een week kwam hij 
trots vertellen dat hij het uit had.’  Van Poppel vult 
aan: ‘Het begint allemaal met een relatie leggen met 
leerlingen: weten wie hij is en wat hij leuk vindt. En je 
moet die houding van pubers weten door te prikken. 
Natuurlijk roepen ze eerst allemaal dat ze niet van 
lezen houden. Maar blijf het gewoon proberen.’ 

Ouderbetrokkenheid
Hermans werkte voorheen bij de bibliotheek, dus het 
lijntje is al kort. Maar de school wil de samenwerking 
intensiveren en structureel maken, daarom tekent 
ze binnenkort voor de afdeling vmbo het convenant 
voor de Bibliotheek op school. Van Poppel en Hermans 
hebben al allerlei ideeën over wat ze samen met de 
leesconsulent van de bibliotheek kunnen gaan doen. 
Zoals een vmbo-breed leesbeleid en studiedagen voor 
leraren. 
Ze zouden ook graag de ouders meer willen betrekken 
bij lezen. ‘Ouderbetrokkenheid in het algemeen is 
een opdracht voor scholen, lezen lijkt me een leuke 
en concrete manier om hen erbij te betrekken’, zegt 
Van Poppel. Onderzoek wijst bovendien uit dat 
ouderbetrokkenheid daarbij belangrijk is. ‘Hoe meer 
je er als ouder achter staat, hoe beter het is. Ouders 
die kinderen vragen stellen over boeken: Heb je een 
leuk boek? Waar gaat het over? Dat helpt al enorm 
om jongeren te motiveren.’ 

Hardop denkend hebben ze alvast enkele ideeën. Laat 
leerlingen bijvoorbeeld De Weddenschap met hun 
ouders aangaan en hen uitdagen ook drie boeken te 
lezen. Of op school een tentoonstelling inrichten met 
lievelingsboeken van ouders. Een speciale ouderavond 
over lezen waarin hun kinderen vertellen wat boeken 
met hen doen. Hermans: ‘Je hoort het: aan ideeën 
geen gebrek.’  Van Poppel: ‘We willen eigenlijk altijd 
meer, meer, meer.’ 

‘Binnen een week kwam hij trots 
vertellen dat hij het boek uit had’
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   Nederlands leren door lezen 
in de Schakelklas  

Ze komen uit Afghanistan, 
Syrië, Rusland, Polen, Zambia of 
Zuid-Afrika en vormen binnen het 
Da Vinci College in Leiden samen 
één grote familie. Ze zitten samen 
in de Internationale Schakelklas 
en leren Nederlands. Voorlezen en 
klassikaal lezen helpen daarbij. 

Tekst en foto’s: Annemarie Terhell

Maandagochtend, tien over negen. In Taaldorp 
oefenen scholieren hun Nederlandse taal-
vaardigheden op een politieagent, een fietsenmaker, 
huisarts in opleiding en een journalist. In de gangen 
heerst chaos. Leerlingen lopen zenuwachtig rond met 
in hun hand een beoordelingsformulier. Iedereen 
moet deze ochtend zes gesprekken voeren en 
sommige vragen zijn lastig. Vertel eens iets over het 
laatste boek dat je hebt gelezen, bijvoorbeeld. Abdul 
Aziz (18 jaar) weet het niet meer. 
Eftekhar (18 jaar) stottert, maar raakt niet uitgepraat 
over Het dagboek van Anne Frank. ‘Dit boek is mooi! 
Moeilijk, maar mijn vader heeft geholpen met 
moeilijke woorden.’ 
Spraakwaterval Sana (15), die een jaar geleden via Libië 
uit Syrië is overgekomen, wil later schrijfster worden. 
Ze prijst Rodaan Al Galidi’s Hoe ik talent voor het leven 
kreeg. ‘Hij is vluchteling en komt uit Irak. Hij beschrijft 
alles zo mooi. Hoe hij aankomt op Schiphol, zoveel 
details. Dan moet hij negen jaar wachten op asiel. Hij 
schrijft een boek in het Nederlands. Uniek! En weet 
je wat er gebeurt? Hij vindt de inburgeringstoets 
moeilijk! Hij zakt.’ 

Hechte groep
De ISK Da Vinci College is de afgelopen jaren flink 
gegroeid, van zeven klassen in 2014 naar twintig 
klassen nu. Ondanks de groei heerst er nog steeds de 

intieme sfeer van een kleine school. ‘Kleine klassen, 
veel contacturen,’ somt lerares Nederlands Monique 
Ruben op.  ‘De leerlingen die hier komen, zijn 
gemotiveerd om Nederlands te leren.’ Haar collega 
Rianne Dolmans vult aan: ‘Er wordt hier weinig 
gepest. Ondanks de heel verschillende achtergronden 
en leeftijden zit iedereen hier in dezelfde situatie: ze 
zijn allemaal nieuw. Dat verbindt. Mijn mentorklas 
gaat volgend jaar naar 3 vmbo, maar het liefst zouden 
ze hier blijven. Het is een hechte groep, één grote 
familie.’ 
Het schakeltraject duurt twee jaar, daarna stromen 
leerlingen door naar het reguliere vmbo, havo, vwo 
of mbo. Het eerste jaar is puur gericht op het leren 
van Nederlands. De leraren gebruiken daarvoor een 
methode gebaseerd op total physical reponse (tpr). 
‘Alles wordt fysiek uitgebeeld en benoemd: staan, 
zitten, stoel, potlood, met de nadruk op de woorden 
die je nodig hebt voor het dagelijks leven. Conciërge is 
bijvoorbeeld een van de eerste woorden die ze leren’, 
vertelt Ruben. ‘Na een maand of twee, drie, zie je ze 
een hobbeltje nemen, dan beginnen ze grapjes te 
maken.’  
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Applaus 
Tijdens het zesde lesuur is de mentorklas van 
Dolmans toe aan het voorlezen van de laatste 
hoofdstukken van Onder mijn huid van Marlies 
Slegers. Superspannend vindt de klas dit verhaal over 
Coco die slachtoffer van sexting is geworden.  
Anayawa (14) vat samen wat eraan voorafging: ‘Coco 
wilde voor de trein springen, maar een mevrouw ging 
met haar praten. In het volgende stuk was er een 
begrafenis. Wij dachten dat Coco dood was.’ Terwijl 
Dolmans de ontknoping met heldere stem voorleest, 
kun je een speld horen vallen. Na de laatste bladzijde 
wordt er wat geschuifeld en dan klinkt er applaus. Zo 
spannend, zucht Daria (15). 
Tijdens het nagesprek komt er heel wat los. Wat vond 
iedereen ervan? Heel mooi, vinden Riyaana (15) en 
Hani (14), maar ze hebben wat moeite met het open 
einde. Hani: ‘Ik wil weten hoe het verdergaat. Krijgt 
Coco nu weer iets met Nick?’ Anayawa vraagt zich 
af of de hele toestand niet Coco’s eigen schuld is: 
‘Haar vrienden hadden haar gewaarschuwd. Het is 
verkeerd om te doen!’ Erg overdreven, vindt Sebastian 
(16): ‘Ik begrijp echt haar probleem niet. Alleen een 
naaktfoto! No problem, toch? Jullie mogen mij best 
naakt zien.’ De meisjes protesteren. Aisha (14): ‘Coco 
was bijna dóód!’ Ze draait zich om naar de rest van de 
klas: ‘Ik denk dat dit boek ons gaat helpen. Dit kan ons 
ook gebeuren.’ 

Voorleeskampioen 
Het is intensief, zo’n heel boek klassikaal voorlezen, 
maar de opbrengst is groot, weet Ruben. ‘We 
merken dat leerlingen daardoor beter scoren op 
woordenschat- en taalvaardigheidstoetsen.’
Ze gaan regelmatig met alle klassen naar de 
bibliotheek en proberen hun leesactiviteiten steeds 
verder uit te breiden. ‘Elk jaar is er een poëzieproject 
en schrijven we een muurgedicht. Leerlingen die 
gaan uitstromen naar de brugklas doen mee aan de 
voorleeswedstrijd Read2Me! Omdat oudere leerlingen 
daar niet aan kunnen meedoen, organiseren we met 
een aantal ISK’s een eigen voorleeswedstrijd.’ 

Neo (18) en Nadia (18) hebben dit jaar deelgenomen 
aan de finale van deze ISK-voorleeswedstrijd in Tiel. 
‘Het was echt leuk,’ vertelt Neo. ‘Met de hele klas in 
de trein. Iedereen ging zingen.’ Nadia werd kampioen 
van de onderbouw. Een fantastisch moment, de prijs 
staat naast haar bed. Ze zit nu een jaar in de ISK en 
vindt het er leuk. ‘Nederland is beter voor ons. Ik kan 
hier als vrouw doen wat ik wil: fietsen, zwemmen. In 
Syrië is dat moeilijk. Later wil ik chefkok worden.’ 

‘Na de laatste bladzijde 
klinkt er applaus in de klas’

7
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het leesteam rukt uit 
Het leesniveau en de leesmotivatie van vmbo-leerlingen is vaak een punt van zorg. Leraren 
van Het Groene Hart Leerpark in Alphen aan de Rijn volgden een teamtraining voor 
leesbevordering. Samen maken ze werk van leesplezier en een vakoverstijgende leesaanpak.

Tekst: Eva Gerrits 
Foto: Jørgen Koopmanschap

Veel kinderen raken in de loop van de basisschool 
hun leesmotivatie kwijt, tot ze er in groep 7, 8 geen 
zin meer in hebben. Ze vinden lezen te moeilijk. 
Vooral voor veel vmbo-leerlingen openen taal en 
boeken niet langer werelden, maar vormen ze een 
struikelblok om te leren. 
De training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat 
werkt!’ helpt leraren om met leesbevordering aan 
de slag te gaan. Liselotte Dessauvagie, zelfstandig 
leesbevorderaar en een van de bedenkers van 
de training: ‘Scholen leggen vaak de nadruk op 
leestechniek, maar ik geloof er heilig in dat je vooral 
moet inzetten op leesplezier en leesmotivatie.’

8

Schoolsucces
Dessauvagie traint het liefst een zo breed mogelijk 
docententeam. ‘Het lijkt misschien onnodig dat 
een gymleraar of zaakvakdocent iets afweet van 
leesbevordering. Maar iedere docent gebruikt taal 
om iets over te brengen. En een goede omgang met 
taal is een garantie voor schoolsucces.’

Wia Fokkema deelt die mening. De lerares 
Nederlands aan vmbo-school Het Groene Hart 
Leerpark in Alphen aan de Rijn initieerde vier 
jaar geleden een vakoverstijgende leesweek. 
Haar collega’s hebben haar initiatief omarmd 
en het leesteam volgde afgelopen voorjaar de 
training van Dessauvagie. ‘We merkten, ook door 
examenresultaten, dat onze leerlingen slecht lezen,’ 
vertelt Fokkema. ‘We wilden lezen bij leerlingen gaan 
promoten, zodat ze er meer zin in krijgen en zien 
dat wij op school lezen belangrijk vinden. Niet alleen 
bij Nederlands, maar ook bij bijvoorbeeld biologie, 
wiskunde en praktijkvakken als houtbewerkingen, 
motorvoertuigen.’ 

So You Think You Can Read
Fokkema werd geïnspireerd door het tv-programma So You Think 
You Can Dance en bedacht So You Think You Can Read: een leesweek 
die twee keer per jaar, in de Kinderboekenweek en in maart, wordt 
georganiseerd, door een leesteam van leraren die alle vakken 
vertegenwoordigen. ‘Vijf dagen lang begint elk eerste lesuur met 
twintig minuten vrij lezen, door alle leraren en leerlingen, totaal zo’n 
achthonderd man. Vooraf herinneren we leerlingen eraan iets te 
lezen mee te nemen. Het gaat om het leesplezier, het mag ook een 
Quest zijn, of iets op de iPad.’
Het leesteam bedenkt een thema bij de leesweek. ‘De afgelopen 
leesweek hadden we een natuur en techniek-thema: oude 
apparaten, aansluitend bij het Kinderboekenweekthema opa’s 
en oma’s,’ vertelt Fokkema. ‘Bij de kringloopwinkel heb ik oude 
apparaten gehaald, zoals een beddenpan en een diadoos. Een 
collega maakte er een woordenschatquiz bij, met een QR-code zodat 
leerlingen de quiz digitaal kunnen ontvangen. Door zo’n activiteit 
gaat de leesweek een beetje bruisen.’ 
Tijdens de eerste leesweek stond Fokkema nog in de gang met een 
tafeltje bibliotheekboeken voor leerlingen die niets te lezen bij 
zich hadden. Inmiddels is de leesweek zo ingeburgerd dat iedereen 
vanzelfsprekend zelf iets te lezen meeneemt. Meer resultaten hoopt 
Fokkema straks via de Monitor de Bibliotheek op school te krijgen. 
‘Komende maart vullen we de monitor voor de tweede keer in en 
dan kunnen we zien of en hoe de leesattitude zich heeft ontwikkeld.’ 

‘We willen laten zien dat wij op 
school lezen belangrijk vinden’

Wia Fokkema (
2e van rechts

 boven) 

met haar lees
team  



99

Nieuwe bibliotheek
Fokkema werkte al nauw samen met de 
bibliotheek in Alphen aan de Rijn. ‘Ze waren 
zo onder de indruk van onze leesweek dat 
ze voorstelden om mee te doen aan de 
Bibliotheek op school. Zo werden we een van 
de eerste vmbo’s die het convenant hebben 
getekend.’ 
De schoolbibliotheek krijgt nu met hulp van 
de leesconsulent vorm. ‘En door de training 
van Liselotte weten we beter op wat voor 
soort boeken we kunnen letten. We zorgen 
bijvoorbeeld voor meer titels voor jongens en 
ook meer makkelijke boeken met thema’s die 
aansluiten bij de belevingswereld van onze 
leerlingen, zoals boeken over loverboys, drugs 
en andere culturen.’

Tips van Liselotte

Twee trainingen
Binnen de Bibliotheek op school vo zijn er 
twee trainingen voor leraren: 

De training ‘Leesbevordering in het vmbo, 
dat werkt!’ (2 dagdelen) draait om het 
bevorderen van leesplezier en leesmotivatie. 
Naast theorie en achtergrondinformatie is er 
een praktijkgericht onderdeel waarin je leert 
hoe je jouw leerlingen leestips kunt geven. 
Meer informatie: 
info-vo@debibliotheekopschool.nl

De professionaliseringscursus ‘Motiverend 
leesonderwijs in vmbo en mbo’
(5 dagdelen) biedt onder meer inzicht 
in de leesontwikkeling van leerlingen, 
het creëren van een stimulerende 
leesomgeving en leesdidactiek. Via theorie, 
onderzoeksopdrachten en praktische 
werkvormen ontwikkel je een plan van 
aanpak voor het leesonderwijs op jouw 
school. Meer informatie:  
f.van.renssen@windesheim.nl
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Tipt: Nurdius Maximus van Tim 
Collins
Korte inhoud: Een serie over een 
jongen levend in de Romeinse tijd die 
droomt van heldhaftige avonturen, 
maar ondertussen vooral hilarische 
avonturen meemaakt. 

‘Het gaat over een jongen genaamd 
Nurdius Maximus. En hij droomt 
ervan om de grootste held in de 
Romeinse geschiedenis te zijn. Op 
dit moment gaat dat niet zo goed. 
Zijn vrienden en familie lachen hem 
alleen maar uit. Zijn vader luistert 
nooit naar hem en zijn moeder heeft 
alleen maar belangstelling voor haar 
‘heilige’ kippen en varkens. Hij wil nu 
vechtlessen krijgen, zodat hij als een 
echte gladiator kan opdraven om de 
briljante Julius Caesar te redden van 
de twee moordenaars met een hele 
hoge stem en een hele lage stem. 
Nurdius Maximus weet dat er een 
echte strijder in hem schuilt, maar 
die moet snel naar buiten komen, 
voordat het te laat is. Het is echt een 
supergrappig verhaal!’

Tipt: Zwaartekracht van Milou van 
de Horst
Korte inhoud: Tweede deel (na Mijn 
allerliefste vijand) over Femke die 
anorexia heeft. Na een behandeling 
vindt ze het moeilijk haar gewone 
leven weer op te pakken. Ze gaat 
naar de brugklas en maakt zich 
zorgen of ze wel vriendinnen zal 
krijgen. 

‘Dit boek gaat over Femke. Zij heeft 
anorexia en daar schaamt ze zich 
voor. Ze probeert haar ziekte zo 
goed mogelijk te verbergen. Als 
Femke op kamp gaat, beginnen haar 
klasgenoten haar te waarderen om 
wie ze is, want het gaat niet om het 
uiterlijk van iemand, maar om het 
innerlijk van een persoon. Femke 
gaat regelmatig naar de dokter 
om zich na te laten kijken, maar ze 
wordt alleen maar slanker, terwijl 
de dokter wil dat ze aankomt. Haar 
moeder wordt er emotioneel van, 
terwijl Femke juist slank wil blijven. 
Waarom je dit boek moet lezen? 
Het is spannend, je wilt weten hoe 
het verder gaat en hoe het eindigt. 
Ik vind het een boek voor meisjes 
en jongens. Het kan bij een jongen 
en een meisje gebeuren.  Ik wilde 
graag weten hoe iemand leeft als hij 
anorexia heeft. Ik heb ervan geleerd 
dat je regelmatig naar de dokter 
moet als je anorexia hebt.’

Tipt: Daan & Nadia van Esther 
Walraven
Korte inhoud: Na een optreden met 
zijn band voelt Daan zich niet goed. 
Hij belandt in het ziekenhuis en daar 
hoort hij dat hij een hersentumor 
heeft. Nadia ligt in hetzelfde 
ziekenhuis nadat ze een overdosis 
pillen heeft genomen. Ze raken 
bevriend met elkaar. 

‘Wat ik echt leuk vind, is dat je leest 
wat ze denken en zeggen. Ze zeggen 
wat anders dan wat ze denken. Je 
leest wat ze over elkaar denken en 
zeggen. Dat ze elkaar goed leren 
kennen en dat ik hen leer kennen. 
Mensen doen zich in het echte 
leven vaak anders voor. Dan zeggen 
ze iets anders dan wat ze denken. 
Alleen weet je normaal niet wat ze 
denken. En nu wel. Dat vind ik mooi. 
Ik moet het laatste deel nog lezen. Ik 
verwacht een heel verdrietig einde. 
Omdat ik Daan en Nadia zo goed heb 
leren kennen, wil ik gewoon niet dat 
er iets vervelends gaat gebeuren met 
één van hen of met elkaar.’
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Tipt: Boy 7 van Mirjam Mous
Korte inhoud: De hoofdpersoon, Boy 7, wordt wakker op 
een verlaten grasvlakte. In zijn rugzak zit een kaart met 
de afbeelding van een gebouw, een sleuteltje van een 
kluis, een rolletje bankbiljetten en een mobiele telefoon. 
Hij vraagt zich af: wat is er gebeurd en wie ben ik? 

‘Ik vind het een supertof boek, omdat het heel spannend 
is. Er wordt heel goed beschreven wat er om hem heen 
gebeurt. Ook worden zijn emoties duidelijk beschreven. 
De hoofdpersonen worden ook goed beschreven. Ik kreeg 
een heel sterk beeld bij dit boek. Zeker ook, omdat het tof, 
amuserend, afwisselend en spannend is. Als ik dit boek 
een cijfer moet geven tussen 0 en 10 is het zeker een 8,5!’

Dol op: de thrillers van Helen Vreeswijk, zoals Chatroom 
en De stalker
‘Wij houden van de boeken van Helen Vreeswijk. De 
omslagen en de titels roepen al spanning op. Je krijgt dan 
al een vermoeden waar het verhaal over gaat. Door de 
flapteksten krijg je echt zin om het boek te gaan lezen en 
word je meteen benieuwd hoe het verhaal gaat aflopen. 
Haar boeken zijn echt voor middelbare scholieren. Je 
leeft makkelijk mee met de realistische verhalen. De 
problemen komen vaak voor. Haar verhalen gaan vaak 
over jonge, naïeve meiden die voor de gek worden 
gehouden. Je wordt gewaarschuwd: kijk uit met wie je 
aan het praten bent. Niet alles is zo mooi als het lijkt. We 
hoorden van de juf dat zij net is overleden. Heel jammer 
dat ze geen nieuwe boeken meer kan schrijven. Ze nam 
een bijzondere plek in bij de thrillers. Andere schrijvers 
hebben het meer over jongeren in de puberteit. Helen 
Vreeswijks verhalen gaan dieper.’ 
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Lezenvoordelijst.nl is een didactisch hulpmiddel voor het lees- en literatuuronderwijs. De website biedt een gratis 
toegankelijke database waarin honderden boeken zijn verdeeld over leesniveaus: vijf niveaus voor de onderbouw 
havo/vwo en het vmbo (van beginnend lezen tot en met analyserend/verdiepend lezen) en zes niveaus 
voor de bovenbouw van havo/vwo (van belevend lezen tot academisch lezen). Bij elke titel staat informatie 
over de auteur, een samenvatting van het verhaal en een leesaanwijzing; bij steeds meer boeken staan ook 
verwerkingsopdrachten. De aanpak van Lezen voor de lijst sluit aan bij het concept van de Bibliotheek op school, 
waarin het ook draait om jongeren in contact te brengen met boeken die bij hen passen.

12

V

   LEZEN OP NIVEAU
‘Leerlingen lezen weer met plezier’  

De aanpak van Lezen voor de lijst 
werkt, ook in de onderbouw. Op het 
Goois Lyceum in Bussum gooide de 
sectie Nederlands vijf jaar geleden 
het roer om. Het fictiedossier maakte 
plaats voor verwerkingsopdrachten 
op maat. Met resultaat: ‘Leerlingen 
hebben het idee dat de boeken die 
ze lezen beter bij hen passen.’  

Tekst: Annemarie Terhell
Foto’s rechts: Jørgen Koopmanschap

Voor leerlingen op het Goois Lyceum, een school 
voor havo/vwo, is het inmiddels een bekend ritueel. 
Aan het begin van een nieuw schooljaar doen ze bij 
Nederlands een spel waarin ze ontdekken wat voor 
soort lezer ze zijn en welk leesniveau bij hen past. ‘In 
ieder leerjaar pakken we het anders aan,’ vertelt Vera 
Kampers, hoofd van de sectie Nederlands.  

Dobbelsteen
In het eerste leerjaar doen alle leerlingen in groepjes 
een bordspel. Door het gooien van een dobbelsteen 
kiezen ze een route. ‘Daarbij moeten ze telkens 
kaartjes pakken met teksten als ‘‘Ik vind het leuk als de 
hoofdpersoon van mijn leeftijd is’’ of ‘‘Ik houd ervan als 
de hoofdpersoon uit een heel andere wereld komt als 
ikzelf’’. Kaartjes die bij je passen, mag je vasthouden. 
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Aan het einde heeft iedereen een set kaartjes met 
uitspraken die een beeld geven van jou als lezer.’ 
Zo maken leraar en leerling samen de balans op. Ben je 
een belevend lezer? Hoe belangrijk is herkenbaarheid 
voor jou? Ben je in staat om op een verhaal te 
reflecteren? Kun je ook teksten aan die complexer zijn? 
Daaruit rolt een bepaald leesniveau, corresponderend 
met de vijf onderbouwniveaus van Lezen voor de lijst. 
Als het leesniveau eenmaal is vastgesteld, kan de 
leerling boeken uitzoeken die daarbij passen.  
In de tweede klas spelen leerlingen een bingospel 
met vergelijkbaar resultaat: het vaststellen van een 
lezersprofiel. ‘We hopen natuurlijk dat leerlingen in 
het voorafgaande jaar een niveau zijn opgeschoven,’ 
zegt Kampers. ‘Door een ijkmoment in te lassen 
kunnen we controleren of dat ook echt zo is.’ 
Voor de derdeklassers richten ze boekentafels in. 
Leerlingen maken een rondje door de klas, kunnen 
boeken bekijken, er een aantal uitkiezen en daar kort 
een paar vragen over beantwoorden. ‘Zo spreken ze 
hun leesvoorkeur uit en kunnen ze een boek vinden op 
hun eigen niveau dat aansluit bij hun interesse.’

Uit de comfortzone
Lezen op het juiste niveau is belangrijk. Een te moeilijk 
boek frustreert, een te makkelijk boek helpt een 
leerling niet verder. Volgens literatuurdidacticus Theo 
Witte, die de website Lezen voor de lijst ontwikkelde, 
kan literaire competentie, het vermogen literatuur 
te lezen, begrijpen en waarderen, zich optimaal 
ontwikkelen wanneer leerlingen een boek lezen 
dat net een stapje verder gaat dan ze gewend 
zijn. ‘De meeste lezers lezen het liefst binnen hun 
comfortzone en kiezen genres en schrijvers die ze al 
kennen en waarderen. Leerlingen moeten echter, om 
zich te kunnen ontwikkelen, worden uitgedaagd en 
gestimuleerd om buiten hun comfortzone te treden,’ 
schrijft Witte op Lezenvoordelijst. 
Bij Wittes lezen op niveau hoort ook het maken 
van een verwerkingsopdracht op maat. Het Goois 
Lyceum streeft dat ook na. ‘In de eerste klas kiezen 
we gevarieerde opdrachten,’ vertelt Kampers. ‘Na 
het lezen schrijven leerlingen een recensie, houden 
ze een presentatie of maken ze bijvoorbeeld een 
gedichtenposter.’ 

Alle leraren uit haar team hebben de basis- en de 
vervolgcursus van Lezen voor de lijst gedaan. ‘Daar 
leer je om op basis van een fragment het niveau van 
een boek in te schatten. Ook opdrachten bij een boek 
ontwikkelen is een cursusonderdeel. We stellen geen 
vragen als: wat zijn de motieven van dit verhaal. Je 
leert om het aanknopingspunt juist bij de leerling zelf 
te zoeken.’

Weer plezier
De nieuwe aanpak werkt, constateert Kampers. 
‘Voorheen, in de tijd van het fictiedossier, vroegen 
we meestal om een samenvatting van het boek. 
Leerlingen vinden dat heel saai.’ 
Toen de landelijke eis van het fictiedossier verviel, 
lieten Kampers en haar collega’s die meteen los. ‘We 
merken nu dat leerlingen weer met plezier aan het 
lezen gaan. Ze kiezen vanuit eigen belangstelling een 
boek en hebben het idee dat de boeken beter bij hen 
passen. De opdrachten die ze inleveren, zijn vaak heel 
verzorgd.’ 

‘Leerlingen kiezen vanuit 
eigen belangstelling een boek’
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D

De vmbo-locatie van het Liemers College in Zevenaar is vorig jaar in gebruik 
genomen. De schoollocatie heeft geen mediatheek, maar wel een Bibliotheek 
op school. Het pionieren levert mooie ideeën op. Zo leent Zevenaar niet alleen 
boeken uit aan leerlingen, maar ook door leerlingen. 

Tekst: Nina Schouten
Foto: Jørgen Koopmanschap

De schoolbibliotheek van het Liemers College 
bestaat op dit moment uit een toonbank, een 
kassacomputersysteem en één plankje boeken. Het 
lijkt wat karig, maar toch maken leerlingen er al volop 
gebruik van. Vier dagen per week staat een leerling 
uit het derde leerjaar Handel en Administratie een 
paar uur achter de uitleenkassa om medeleerlingen 
te helpen met het uitlenen van boeken. Die kunnen ze 
online reserveren bij een bibliotheek in de buurt en 
een week later ophalen in de schoolbibliotheek. 
Zo slaat de school twee vliegen in een klap, legt 
Iris Meuleman, projectleider van de Bibliotheek op 
school, uit: ‘Er is niet alleen dichtbij een collectie 
boeken beschikbaar voor de leerlingen, maar zo 
kunnen ze ook in de praktijk leren hoe het werkt om 
verantwoordelijk te zijn voor een winkeltje. Of hoe je 
taken aan anderen moet uitleggen.’

Uniek 
‘De schooldirectie wilde graag een uitleenpunt 
hebben en daar leerlingen meer bij betrekken,’ 
vertelt leesconsulent Mirelle Besselink. ‘Daarom is 
dit uitleenpunt er gekomen, echt voor en door de 
leerlingen.’ 
Op de andere locaties van het Liemers College, zoals 
op havo/vwo, mogen leerlingen wellicht meer boeken 
lenen, maar het uitlenen door leerlingen zelf is uniek 
voor deze locatie. ‘Een vmbo-school is toch een heel 
ander verhaal, met andere behoeftes,’ zegt Jessica 
Burkhard, die als docent Handel en Administratie 
de leerlingen begeleidt. ‘Onze  leerlingen moeten 
bijvoorbeeld ook een maatschappelijke stage lopen, 
dus als ze het hier in de schoolbibliotheek leuk 
vinden, kunnen ze ook bij de openbare bibliotheek 
terecht. Zo weten ze al een beetje hoe het werkt.’ 

Niet weg te slaan 
Een leerling werkt een week in de schoolbibliotheek 
en draagt vervolgens de taken over aan de volgende 
leerling. Maar sommigen bevalt het zo goed, dat 
ze er niet meer zijn weg te slaan. Zo werkt Tycho 
Geerlings (16) al het hele jaar in de schoolbibliotheek 
om nieuwe leerlingen te helpen. ‘Eigenlijk heeft Tycho 
mijn rol een beetje overgenomen!,’ lacht Burkhard. 
Tycho legt uit hoe hij te werk gaat. ‘Leerlingen 
kunnen via een app of een website boeken of 
andere materialen reserveren en die komen dan van 
bibliotheken uit de buurt hier binnen. We nemen 
die in, typen het exemplaarnummer in en dan 
krijgt de leerling het mee, met een bonnetje waarop 
staat wanneer ze het terug moeten brengen. Het is 
eigenlijk gewoon een kleine bibliotheek, maar dan op 
school.’ 

Als leerlingen de app van de bibliotheek op hun 
telefoon hebben staan, krijgen ze een melding dat 
hun reservering binnen is. Maar Tycho gaat niet zitten 
wachten als ze niet op komen dagen. ‘Ik loop soms zelf 
langs het lokaal om de boeken te brengen.’ 

   Het Liemers College laat leerlingen 
boeken uitlenen 

‘Ik loop soms zelf 
langs het lokaal 
om de boeken te 

brengen’
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Kletsen over boeken 
Advies over boeken krijgen leerlingen vooral van 
Besselink. Ze komt aan het begin van het schooljaar in 
elke klas een half uur langs met een doosje boeken. ‘Ik 
leg uit hoe ze kunnen reserveren, neem boeken mee 
en geef boekentips. Soms lees ik ook stukjes voor, laat 
ik boeken zien of kletsen we over boeken. Het is maar 
net wat voor klas het is. Ik pas me aan.’ 

Als een klas heel onrustig is, gooit ze het wel eens 
over een andere boeg. ‘Dan houd ik geen ellenlange 
verhalen, maar leg ik heel veel boeken neer en zeg ik: 
“Kies maar wat uit.” Vervolgens laat ik ze vertellen 
waarom ze dat boek hebben gekozen.’ 
Leerlingen lezen de boeken op vaste vrij-leesmo-
menten in de les. Opvallend is dat de boeken die 
Besselink meeneemt naar de boekpromotieles, 
vaak vervolgens ook bij de bibliotheek worden 
gereserveerd. ‘Vorige jaar had ik bijvoorbeeld 
biografieën meegenomen van voetballers, want die 

zijn herkenbaar voor deze doelgroep. Die worden dan 
heel veel gelezen, zie je aan het aantal uitleningen. 
In de klas vertellen over boeken werkt dus echt 
motiverend om te gaan lezen.’ 

Groeien 
Het afgelopen jaar heeft laten zien dat leerlingen 
beter kunnen kiezen als ze de boeken in handen 
kunnen nemen. Daarom wil de school binnenkort 
ook graag een eigen collectie bij het uitleenpunt 
neerzetten. ‘Nu staat er niks hier,’ vertelt projectleider 
Meuleman, ‘maar het is natuurlijk leuker als je in de 
bibliotheek ook echt een hoekje hebt staan waaruit 
leerlingen kunnen kiezen. Ook omdat we nu vaak 
horen dat ze zo lang moeten wachten tot het boek er 
is.’ 
‘Het moet ook echt nog groeien binnen de school,’ 
vult Burkhard aan. ‘We zijn pas een jaar bezig. Als 
er nu tien tot vijftien leerlingen per week langs 
komen, dan heb je een goede week gehad. Maar als je 
bedenkt dat alle leerlingen die vorige jaar hier boeken 
uitleenden, nu vierdejaars zijn en er nu een nieuwe 
lichting derdejaars is, kun je je voorstellen dat het 
vanzelf steeds meer onder leerlingen gaat leven.’

‘In de klas vertellen over boeken 
werkt echt motiverend ’
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Het Element in Amersfoort 
was een van de eerste vmbo-
locaties met een Bibliotheek 
op school. Het actieve 
leesbeleid heeft zijn vruchten 
afgeworpen.

De combinatie van jongeren en lezen is vaak 
moeizaam, vooral als het om vmbo-leerlingen gaat. 
Ze zijn minder leesvaardig en hun leesmotivatie is 
ronduit zorgelijk. Een beeld dat ze op vmbo-locatie 
Het Element (voorheen Vakcollege Amersfoort) 
herkennen. Uit de resultaten van de toetsen in de 
onderbouw (CitoVas) bleek dat leerlingen zowel op 
leesvaardigheid als woordenschat achterbleven. Tijd 
om de handschoen op te pakken, vond de school. 

Gewoon beginnen
Een kritische blik op het eigen onderwijs liet zien 
dat er weinig leesmomenten op school waren, geen 
leerlijnen voor de verschillende domeinen, weinig 
didactische onderbouwing en vooral methodegericht 
onderwijs. Dat moet beter kunnen, dacht een aantal 
leraren Nederlands. 
‘We zijn gewoon begonnen, we hebben eerst contact 
gelegd met een in jeugdliteratuur gespecialiseerde 
boekhandel hier in Amersfoort. Die heeft ons 
geadviseerd over welke boeken passen bij onze 
leerlingen,’ vertelt leraar Nederlands Jan Schut. 
Zijn collega Yvonne Steenwijk vult aan: ‘We hebben 
geïnvesteerd in nieuwe boeken, moderne boeken die 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.’ 
Vervolgens hebben de leraren zich verdiept in de 
mogelijke werkvormen bij vrij lezen, zoals de aanpak 
van Aidan Chambers (Vertel eens), over hoe je met 

leerlingen goede gesprekken kunt voeren over het 
boek dat ze lezen. De school heeft een leerlijn lezen 
opgezet met diverse opdrachten die leerlingen 
kunnen doen als ze een boek uit hebben. Vanaf de 
eerste klas houden ze een fictiedossier bij, dat mee 
gaat tot aan het mondelinge examen.  

Zitzakken 
De volgende stap was om samenwerking te zoeken 
met bibliotheek Eemland. Alle leerlingen zijn lid 
geworden van de bibliotheek en de school sloot 
aan bij activiteiten vanuit de bibliotheek, zoals een 
voorleeswedstrijd en de boekenshow. 
De samenwerking leidde er in 2015 uiteindelijk 
toe dat Het Element een van de eerste vmbo-
scholen met een Bibliotheek op school werd. Een 
samenwerking die niet alleen resulteerde in een 
gevarieerd boekenaanbod binnen de school, maar 
ook tot een structureel, in het schoolplan opgenomen  
taalbeleidsplan met een prominente plaats voor 
lezen. Leraren krijgen met hulp van de bibliotheek 
een scholing in jeugdliteratuur en lees(bevorderings)
didactiek.
Leesplezier is daarbij een belangrijk sleutelwoord. 
‘De bibliotheek is open rondom pauzes, als alle 
leerlingen in huis zijn, en aan het eind van de 
middag,’ vertelt Steenwijk. ‘De leerlingen kunnen 
in de bibliotheek lezen, er zijn zitzakken die daartoe 

   Het Element ademt leesplezier

Tekst: Lies Alons & Peter van Duijvenboden
Foto: Jørgen Koopmanschap

Yvonne Steenw
ijk en Jan Sc

hut in 

de schoolbibl
iotheek 
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uitnodigen. De hele school ademt leesplezier.’  Er 
is een etalage ingericht met verschillende soorten 
boeken, op orde gehouden door de leerlingen van de 
afdeling economie.  Er hangen overal posters over 
lezen, bijvoorbeeld over de voorleeswedstrijd of een 
schrijver die op bezoek komt. ‘Zo maak je vrij lezen 
goed zichtbaar, voor leerlingen én voor docenten,’ 
vertelt Diny Scheper van Bibliotheek Eemland.
Iedere les Nederlands begint met vijftien minuten 
vrij lezen. Iedereen, ook de leraar, leest iets wat ze leuk 
vinden, of het nou een thriller, een sportboek of een 
stripboek is. ‘Het leesplezier neemt toe, de aversie 
tegen lezen vermindert,’ vertelt Schut. ‘Leerlingen 
praten makkelijker over boeken, spreken elkaar aan en 
stimuleren elkaar. En ze adviseren ons welke boeken 
we moeten kopen voor in de bibliotheek!’

Zichtbaar maken
Alles staat of valt met enthousiaste docenten 
die er echt voor gaan en die veel over boeken 
weten. De samenwerking met experts, zoals 
bibliotheekmedewerkers, is daarbij van groot belang. 
De school heeft zelf budget vrijgemaakt om leerlijnen 
op te zetten en leraren te professionaliseren. Dankzij 
het programma de Bibliotheek op school kan ze ook 
werk maken van een goede boekencollectie en een 
structureel en stevig leesbeleid. 
‘Je moet het belang van lezen goed zichtbaar maken’, 
benadrukken Schut en Steenwijk. ‘Niet alleen in de les 
Nederlands, maar ook bij de andere vakken en zeker 
ook in de fysieke ruimte van de school: je moet overal 
kunnen zien dat hier op school wordt gelezen.’  

In de monitor de Bibliotheek op school houden alle deelnemende scholen het lees- en 
leengedrag van leerlingen en de eigen leesbevorderingsactiviteiten bij. Dat levert een schat 
aan informatie op. Elke school krijgt jaarlijks een handig overzicht van de eigen resultaten. 
Zo kun je ontdekken hoe effectief de leesbevordering op jouw school is. Hier geven we enkele 
recente landelijke resultaten.

0 10 20 30 40 50

Totaalleerjaar 4leerjaar 3leerjaar 2leerjaar 1

Gedichten

Luisterboeken

Informatieboeken

Stripboeken/
graphic novels

Tijdschriften

Leesboeken 
(romans)

Leesplezier
Het leesplezier en de leesfrequentie blijken in het eerste leerjaar van het vmbo veruit het 
hoogst. Leerlingen gaan in hogere leerjaren steeds minder voor hun plezier lezen en gaan 
ook minder naar de openbare bibliotheek. Meisjes vinden het veel vaker leuk een boek te 
lezen (51%) dan jongens (30%) en doen dat ook veel vaker voor hun plezier.

Leraren 
De leraar Nederlands is 
vooral in de hogere leerjaren 
de belangrijkste tipgever 
voor leuke boeken. Maar ook 
collega’s van andere vakken 
doen aan leesbevordering. 
Zo verwijst 50% van de 
gymleraren leerlingen wel 
eens naar de mediatheek 
en besteden veel collega’s 
van WNT/bio aandacht aan 
informatievaardigheden.  

Leesvoorkeuren
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Lezen & luisteren
• E-books 
Jongeren die lid zijn van de bibliotheek 
kunnen gratis leesboeken voor e-reader, 
computer, tablet en smartphone lenen.  
www.bibliotheek.nl/ebooks

• LuisterBieb
Een app - via Appstore of Google Play - 
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, geschikt voor laaggeletterden. 
Met 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 voor leerlingen en leraren 
over boeken voor 12+ en 15+, met 
boekennieuws, wekelijkse leestips, 
maandelijkse interviews met schrijvers, 
themalijsten, achtergrondinformatie over 
prijzen en lezen voor de lijst. 
www.leesplein.nl

• Literatuurplein
Informatie over boeken voor volwassenen, 
met boekennieuws, schrijversinterviews,  
achtergrondinformatie over prijzen en 
literaire voorstellingen. 
www.literatuurplein.nl

• Lezen voor de lijst 
zie artikel in dit magazine op pagina 12.  
www.lezenvoordelijst.nl 

• WelkBoek
Een handige manier voor 
bovenbouwleerlingen en leraren om een 
boek te kiezen dat past bij hun vraag. 
www.bibliotheek.nl/welkboek

• Leeskracht
Jongeren klikken op foto’s die ze leuk 
vinden, waarna er boekentips op maat 
uitrollen.  www.leeskracht.nl/leestips 

Werkstuk & spreekbeurt  
• Werkstuk
Speciaal voor de onderbouw: ruim 300 
onderwerpen met voorgeselecteerde 
betrouwbare informatie voor werkstukken 
en spreekbeurten. Met 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. 
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 digitale diensten aan. Van e-books tot websites met boekentips en schrijversinformatie. Handig en 
inspirerend voor leerlingen en voor jou als leraar.  We zetten ze op een rijtje: 
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Wist je dat?

Ten minste de helft van de 15-jarigen in het praktijkonderwijs en vmbo-b is 

laaggeletterd. In de eerste twee leerjaren van het vmbo en op vmbo k/b is 

minstens één op de drie leerlingen laaggeletterd (PISA 2015).

Het vmbo kent grote verschillen in leesvaardigheid: 15-jarige leerlingen op vmbo gl/tl 

halen gemiddeld 97 punten meer in PISA dan hun leeftijdsgenoten op vmbo b/k.
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Elke vmbo-school kan meedoen aan de Bibliotheek op school en zo samen met de 
lokale bibliotheek werken aan een rijke leesomgeving en aan taalontwikkeling, 
leesvaardigheid en mediawijsheid.  

Hoe werkt het?
Je bent leerkracht, mediathecaris of schooldirecteur en geïnteresseerd in de aanpak 
van de Bibliotheek op school? Mail dan naar info-vo@debibliotheekopschool.nl. De 
landelijke organisatie zoekt dan contact met de bibliotheek in je omgeving en deze 
informeert je over de lokale mogelijkheden en het tijdpad. 

Met hulp van de adviseur educatie en leesmediaconsulent van de lokale bibliotheek 
formuleer je 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 kun je daarbij gebruiken? Je kunt daarbij steunen 
op de expertise en het lees- en mediaplan van de Bibliotheek op school. 

Wat kost het de school?
De school en de Bibliotheek gaan een structurele samenwerking aan. Beide 
directeuren tekenen daarvoor. Zo laten zij zien dat ze lezen en mediawijsheid 
belangrijk vinden. Dankzij de samenwerking krijgt de school een gevarieerde en 
actuele collectie dicht bij de leerlingen, deskundige leesmediaconsulenten in de school 
en een jaarlijkse monitor om de resultaten van de samenwerking te meten. Zo bereik 
je samen dat leerlingen met meer plezier meer gaan lezen en mediavaardig worden 
en dus beter toegerust om op school en in de maatschappij goed te functioneren.

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

1   Begin laagdrempelig 

‘Laat leerlingen vooral lezen wat 
ze leuk en interessant vinden, 
of dat nou een leesboek, een 
tijdschrift of een handleiding 
voor scooteronderhoud is.’

2  Bezorg leerlingen een  
           succeservaring
‘Wij zeggen altijd: vind je een 
boek na twintig bladzijden nog 
steeds niet leuk, stop dan, dan 
zoeken we samen een nieuw 
boek.’

3 Lees klassikaal voor

‘Dat is vooral belangrijk voor 
leerlingen die moeite hebben 
met lezen. Zo help je hen in het 
verhaal te komen.’

4  Vertel over boeken 

‘In de klas vertellen over boeken 
werkt echt motiverend om 
te gaan lezen. We zien dat 
leerlingen deze boeken meteen 
gaan lenen.’  

5  Praat samen over boeken

‘Laat leerlingen vertellen 
waarom ze een boek gekozen 
hebben. Zo ontdek je waar ze 
op letten en wat ze belangrijk 
vinden.’

6  Laat leerlingen groeien

‘Het mooiste resultaat vind 
ik dat onze leerlingen nu ook 
een uitstap durven maken 
naar boeken die buiten hun 
comfortzone liggen.’

van collega’s voor leesbevordering 

7  Doe het samen met    
           collega’s 

‘Wij hebben bij ons een 
leesteam van leraren die alle 
vakken vertegenwoordigen. 
Want taal en lezen zijn 
niet alleen belangrijk bij 
Nederlands.’ ’

8   Houd het behapbaar

‘Begin klein, probeer samen 
veel uit en ga niet meteen alle 
activiteiten koste wat het kost 
schoolbreed standaardiseren.’ 

9  Blijf het proberen

‘Je moet de houding van 
pubers weten door te prikken. 
Natuurlijk roepen ze eerst 
allemaal dat ze niet van lezen 
houden. Maar blijf het gewoon 
proberen.’

10  Laat je inspireren

‘Word lid van de Facebookgroep 
Lezen in het vmbo en laat je 
inspireren door collega’s.’ 


