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Inleiding

De Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs is wezenlijk 
anders dan in het primair onderwijs. Waar in het primair onderwijs de 
Bibliotheek nog vaak een klassieke en fysieke functie heeft, hoeft dat in 
het voortgezet onderwijs (VO) helemaal niet zo te zijn. 

Zo zijn er bijvoorbeeld scholen met een mediatheek, waarvoor de Bibliotheek ‘het werk uit 
handen’ neemt: we treffen een klassieke Bibliotheek aan met een kleine fysieke collectie, 
een mediathecaris, een aantal computers, een stilteruime. Alle leerlingen hebben toegang 
tot de volledige collectie van de Bibliotheek en kunnen materiaal reserveren. 

Andere scholen werken met zogenaamde mediacoaches of lees-mediaconsulenten. 
Dit zijn medewerkers van de Bibliotheek die leerlingen les geven, onder andere over 
betrouwbaarheid van informatie. Vaak met een voor jongeren herkenbaar onderwerp: 
seksualiteit, cyberpesten enzovoort. 

Dit plan geeft een beeld over welke communicatiemiddelen er beschikbaar zijn en hoe 
de communicatie vorm en inhoud kan krijgen. Het biedt praktische handvaten bij het 
inrichten en uitvoeren van een gestructureerde communicatie per doelgroep. 
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Hoewel de Bibliotheek op school in het 
primair onderwijs al sterk geworteld is, is 
dit in het voortgezet onderwijs nog niet zo 
vanzelfsprekend. 

Een schoolbibliotheek in een middelbare school is zeker 
niet zo gebruikelijk als in een basisschool. De middelen 
die de Bibliotheek ter beschikking staan om hier 
veranderingen in aan te brengen, zijn redelijk beperkt. 
Hoe gaan bibliotheken om met de aanpak van de 
Bibliotheek op school in het VO (hierna te noemen dBos 
vo), en hoe kan goede communicatie met de diverse 
doelgroepen daar een extra impuls aan geven? Het 
bereiken van de doelgroep jongeren van 12 – 18 jaar is 
voor veel bibliotheken een belangrijke doelstelling. 
Veel bibliotheken ervaren dat dBos in het VO een 
andere aanpak vergt dan in het primair onderwijs. Dit 
plan biedt ondersteuning en nieuwe invalshoeken om 
in de communicatie mee aan de slag te gaan. 

Scope van het plan 
Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs variëren 
in zowel leeftijd (11, 12 jaar in de brugklas tot 18, 19 
jaar in 6 vwo), als onderwijsniveau (van vmbo-kader 
tot tweetalig onderwijs met Chinees en Spaans in het 
pakket) bieden we een plan dat zich focust op een 
afgebakende groep: 

De leerlingen van het vmbo en de havo/vwo 
leerlingen in de onderbouw. 

Het vmbo is een specifieke doelgroep, waarbij de kans 
het meest aanwezig is, dat zij de middelbare school 
met een taalachterstand verlaten. Een groep waar, om 
het tij te keren, aandacht naar uit moet gaan.

Aanpak in twee varianten
Elke lokale situatie vergt een andere aanpak. Er is 
met meerdere bibliotheken en scholen gesproken, 
en daaruit blijkt dat er eigenlijk geen eenduidige en 
lineaire aanpak voor dBos in het VO te vinden is. Om 
die reden is er besloten om in dit plan twee varianten 
te beschrijven van de aanpak en de communicatie rond 
de dBos in het vo, elk met een heel eigen uitgangspunt. 

Variant 1: lezen
We kiezen voor een ‘klassieke (mediatheek-)’ variant, 
waarbij het lees- en taalonderwijs centraal staat. Hoe 

breng je leerlingen in contact met de juiste materialen 
en hoe leer je hen de juiste boeken kiezen? En voor het 
havo/vwo: hoe gaat het ontwikkelen van die literaire 
competentie? Sommige scholen hebben een eigen 
mediatheek, waar bibliotheken op kunnen aanhaken. 
Ook zijn er situaties waarbij de bibliotheek de collectie 
levert en de inzet van een lees-mediaconsulent. Het 
gaat hierbij om het faciliteren van het leerproces op 
een school. Centraal in deze variant staat daarnaast het 
gemak dat de Bibliotheek aan de leerlingen kan bieden 
bij het lenen van boeken, hulp bij het raadplegen 
van de catalogus en diverse externe (betrouwbare) 
bronnen (uittrekselbank etc.), het studeren in de 
Bibliotheek en de rechtstreekse vraagbaak-functie van 
de bibliotheekmedewerker. 

Variant 2: mediawijsheid
Deze variant noemen we de ‘mediawijze’ variant. Het 
uitgangspunt van deze variant is dat veel scholen 
en leerlingen gebaat zijn bij een hoog niveau van 
‘mediawijs’ onderwijs: bewustwording rondom social 
media, seksualiteit, cyberpesten, gamen etc. staan 
volop in de belangstelling, niet alleen bij scholen maar 
ook bij (ouders van) leerlingen. 
De Bibliotheek kan met de inzet van een mediacoach/
lees-mediaconsulent workshops op school geven 
en bijvoorbeeld themabijeenkomsten (voor ouders, 
docenten en leerlingen) organiseren. Zo ontstaat een 
breed en interessant aanbod. Het aangaan van een 
samenwerking tussen school en Bibliotheek, met 
dit onderwerp als insteek, kan een prima startpunt 
betekenen voor de ontwikkeling van andere activiteiten 
van dBos in het vo.

Beide varianten bieden uitgangspunten voor 
bibliotheken om inspiratie op te doen en ermee aan de 
slag te gaan, afhankelijk van de lokale situatie. 

1. Aanleiding 
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2. Doelgroepen

Activerend/overtuigend

1. Schoolbestuur, MR en directie 

2. Docenten 

3. Ouders

4. Leerlingen 

5. Taalcoördinatoren (alleen in variant 1)

Informerend

6. Medewerkers van de Bibliotheek 

7. Publiek/ leden van de Bibliotheek

8. Gemeente (als subsidieverstrekker)
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Schoolbestuur en directie
Schoolbestuur en directie enthousiasmeren en blijvend 
informeren over de meerwaarde van samenwerking 
met de Bibliotheek, voor zowel de docenten als de 
leerlingen.  

Docenten 
Het informeren, enthousiasmeren en betrekken van 
docenten bij de mogelijkheden van dBos vo. Hen 
overtuigen van de meerwaarde van een samenwerking 
met de Bibliotheek.  

Ouders 
De ouderbetrokkenheid vergroten door primair te 
infomeren en ouders te motiveren om hun kinderen 
te ondersteunen en te stimuleren bij het lezen. Belang 
van lezen onder de aandacht brengen + effecten op 
leerresultaten, schoolcarrière en maatschappelijke 
positie.

Leerlingen vmbo
Het vergroten van het leesplezier, het vergemakkelijken 
van schoolwerk met behulp van de mogelijkheden die 
de dBos hen biedt. 

Leerlingen havo/vwo onderbouw 
Met behulp van de pilots van Kunst van Lezen de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van een actuele 
collectie boeken verbeteren voor leerlingen. Gebaseerd 
op de didactiek ‘Lezen voor de Lijst’.

Taalcoördinatoren 
Draagvlak creëren en een structurele samenwerking 
aangaan en onderhouden met taalcoördinatoren 
van scholen door hen blijvend te betrekken bij de 
ontwikkelingen en voortgang van dBos en de effecten 
en opbrengsten te laten zien van het leesbeleid met 
behulp van de monitor. 

Medewerkers van de bibliotheek 
Informeren van deze doelgroep met betrekking tot 
de activiteiten van dBos. Creëren van een positieve 
attitude en benadering van jongeren, door coaching en 
training. 

Publiek (leden) 
Informeren van deze doelgroep met betrekking tot 
de activiteiten van dBos. Scheppen van een gunstig 
positief imago in de gemeenschap en bij de eigen 
leden. Profilering van de Bibliotheek als verbindende 
schakel van scholen, gemeente en netwerkpartners op 
het gebied van leesbevordering, het stimuleren van 
leesplezier bij middelbare scholieren.

Gemeente (als subsidieverstrekker)
Gemeenten (wethouders, ambtenaren) 
enthousiasmeren en (blijvend) betrekken bij 
de voortgang, meerwaarde, opbrengst en 
maatschappelijke waarde van dBos vo. Hen meenemen 
in het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid 
voor de genoemde doelgroep.

3.  Doelstellingen  
variant 1
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Schoolbestuur en directie
Schoolbestuur en directie enthousiasmeren en blijvend 
informeren over de meerwaarde van samenwerking 
met de Bibliotheek, voor zowel de docenten als de 
leerlingen.  

Docenten/coördinatoren 
Het informeren, enthousiasmeren en betrekken van 
docenten bij de mogelijkheden van de Bibliotheek 
op het gebied van mediawijsheid (inzetten 
mediacoach/lees-mediaconsulent). Hen overtuigen 
van de meerwaarde van een samenwerking met de 
Bibliotheek en de kennis en kunde van de aanpak van 
een gecertificeerde mediacoach/lees-mediaconsulent.  

Ouders
Het ondersteunen van ouders in de ‘digitale’ opvoeding 
van hun kinderen door de mediawijze aanpak van de 
Bibliotheek in samenwerking met de school. 

Leerlingen (vmbo en onderbouw havo/vwo)
Het ontwikkelen van mediawijsheid (competenties 
die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te 
kunnen deelnemen aan de mediasamenleving), online 
bewustzijn, het coachen en helpen van leerlingen bij 
het leren gebruiken van online bronnen, studeren en 
het maken van toekomstkeuzes.

Medewerkers van de bibliotheek 
Informeren van deze doelgroep met betrekking tot 
de activiteiten van dBos. Creëren van een positieve 
attitude en benadering van jongeren, door coaching en 
training. 

Publiek (leden) 
Informeren van deze doelgroep met betrekking tot 
de activiteiten van dBos. Scheppen van een gunstig, 
positief imago in de gemeenschap en bij de eigen 
leden. Profilering van de Bibliotheek als verbindende 
schakel van scholen, gemeente en netwerkpartners 
op het gebied van mediawijsheid en bij middelbare 
scholieren zodat zij competent genoeg zijn om 
actief, kritisch en bewust deel te nemen aan de 
mediasamenleving.

Gemeente (als subsidieverstrekker)
Gemeenten (wethouders, ambtenaren) 
enthousiasmeren en (blijvend) betrekken bij 
de voortgang, meerwaarde, opbrengst en 
maatschappelijke waarde van dBos vo. Hen meenemen 
in het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid 
voor de genoemde doelgroep. 

4.  Doelstellingen 
variant 2 
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Variant 1: 
de klassieke mediatheek variant

De Bibliotheek op school heeft een positief 
effect op het leesplezier van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs en biedt veel gemak 
aan zowel leerling als docent bij de uitvoering 
van diverse vakgerelateerde opdrachten. 

Variant 2: 
de mediawijze variant

De Bibliotheek op school draagt bij aan de 
competenties die de leerling nodig heeft 
om actief, kritisch én bewust te kunnen 
deelnemen aan de mediasamenleving en 
aan het online bewustzijn van middelbare 
scholieren, cognitief maar ook non-cognitief. 

We beschrijven een drietal fases in de 
communicatie richting de doelgroepen. 
De fases zijn identiek voor beide varianten. 
Hierna beschrijven we de invulling van de 
fases. Hier zal een onderscheid in varianten 
worden gemaakt.

Acquisitiefase 
In deze fase is de communicatie gericht op het 
‘verkopen ‘ en het aantonen van de meerwaarde van de 
samenwerking met de Bibliotheek. Deze fase start bij 
een eerste gesprek. Aan het einde van deze fase wordt 
er een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Communicatie in het eerste jaar 
(opstarten)
Deze fase is gericht op het enthousiasmeren en 
informeren van de betrokken doelgroepen voor de 
samenwerking tussen de Bibliotheek en de school en 
hen zoveel mogelijk betrekken bij de opstartfase. We 
nemen de maanden in een schooljaar als leidraad. 
Startmaand in de planning is september. De fase 
eindigt aan het einde van het eerste schooljaar.

Communicatie na 1 jaar 
(wordt jaarlijks herhaald)  
In deze fase is het belangrijk dat de samenwerking 
(na evaluatie aan het einde van het eerste jaar) 
gecontinueerd wordt, eventueel met aanpassingen  
in de communicatie na de bevindingen in het eerste 
jaar. Wat werkte goed, en wat niet, en hoe kan de 
communicatie eventueel uitgebreid worden zodat de 
samenwerking verstevigd wordt? 
 

5. Kernboodschap 6. Fases
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Communicatiemiddelen en -kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 
Nog niet alle doelgroepen worden betrokken in de 
acquisitiefase. Dit is een fase waarin vooral het creëren 
van draagvlak en enthousiasme van belang is.

Schoolbestuur, MR en directie (en evt. 
mediathecaris)

1.  Brochure Bibliotheken en de Jeugd in de  
21e eeuw 
Hierin wordt goed de achtergrond geschetst 
waarom en hoe bibliotheken een lastig te bereiken 
groep willen stimuleren om te lezen en wordt ook de 
relatie gelegd met het onderwijs. 

2.  Brochure Meer lezen, beter in taal-vmbo  
De brochure is een prima uitgangspunt om 
te informeren over de effecten van lezen op 
taalontwikkeling, speciaal voor de vmbo -doelgroep . 

 
3.  Folder de Bibliotheek op school - VO  

Deze geeft een overzicht van alle USP’s van dBos VO. 
De folder kan ter informatie meegenomen worden 
bij een kennismakingsgesprek (accountgesprek) of 
opgestuurd aan alle VO scholen in het werkgebied 
ter informatie/ eerste kennismaking voor 
samenwerking met de Bibliotheek.

4.  Opbrengstgericht samenwerken met de 
monitor 
Resultaten van de monitor (landelijke cijfers) laten 
zien en informeren over hoe hij gebruikt kan worden 
om doelgericht samen te werken. 

5.  Flyer de Bibliotheek op school VO 
In een lokale flyer worden de mogelijke lokale 
varianten en programma’s toegelicht. 

Docenten 

1.   Factsheet de Bibliotheek op school - VO  
Dit geeft een overzicht van alle USP’s van dBos vo. 

2.  Brochure Meer lezen, beter in taal-vmbo 
De brochure is een prima uitgangspunt om 
te informeren over de effecten van lezen op 
taalontwikkeling, speciaal voor de vmbo -doelgroep.  

3.  Folder de Bibliotheek op school - VO  
Deze geeft een overzicht van alle USP’s van dBos VO. 
De folder kan ter informatie meegenomen worden 
bij een kennismakingsgesprek (accountgesprek) of 
opgestuurd aan alle VO scholen in het werkgebied 
ter informatie / eerste kennismaking voor 
samenwerking met de Bibliotheek.

4.  Flyer de Bibliotheek op school VO 
In een lokale flyer worden de mogelijke lokale 
varianten en programma’s toegelicht. 

7.  Communicatiemiddelen en kanalen bij 
variant 1: de klassieke mediatheek variant

7.1. Acquisitiefase
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Communicatiemiddelen en kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 

Schoolbestuur, MR en directie 

1.  Presentatie Monitor 
Deelname aan de monitor bespreken met behulp 
van de powerpoint Meedoen met de monitor. Wijs op 
het belang van de monitor. Benadruk dat de monitor 
het mogelijk maakt om effectiever en efficiënter 
samen te werken. Zeg dat het niet om iets eenmaligs 
gaat, maar om een meting die jaarlijks in het hele 
land plaatsvindt. Als de school nog niet ‘toe is’ aan 
de monitor, houd dan eerst een aparte presentatie 
over het effect van vrij lezen op de taalontwikkeling. 
Gebruik hiervoor de brochure Meer lezen, beter in 
taal-vmbo.  

2.  Nulmeting 
Vul samen de 0-meting samenwerking in (op te 
vragen bij ProBiblio).

Taalcoördinatoren/Docenten 

1.  Presentatie Monitor 
Bespreek de monitor ook met enkele sleutelfiguren 
in de school, bijvoorbeeld leerjaarcoördinatoren, 
teamleiders of mentoren. Zij zijn nodig om docenten 
en leerlingen te mobiliseren. Bespreek met hen het 
belang en het doel van de monitor en vraag welke 
klassen het beste betrokken kunnen worden. Geef 
aan wat er van de docenten en leerlingen wordt 
verwacht en hoe dat het beste gecommuniceerd kan 
worden. Geef waar dat mogelijk is een presentatie 
aan docenten  over de monitor. 

2.  Signingpakket 
Vergroot de herkenbaarheid van de Bibliotheek op 
school door het Signingpakket dBos VO te bestellen 
en te geven aan de taalcoördinator of mediathecaris 
van de school. Bepaal eventueel samen hoeveel en 
waar de signing mag hangen.

3.  Factsheet 
Inspireer docenten met de mogelijkheden van de 
Bibliotheek op school. De breedte van de collectie, de 
(betrouwbare) databanken voor profielwerkstukken, 

de kennis op het gebied van mediawijsheid etc. 
Houd hen op de hoogte, mondeling of via een 
factsheet in de medewerkerskamer (de factsheet 
moet lokaal ontwikkeld en bijgehouden worden).

4.  Brochure Over boeken gesproken  
Hoe maak je van leerlingen lezers. Een interessante 
brochure om uit te sturen naar taalcoördinatoren 
van het vmbo, met een begeleidende brief 
met uitleg van de toegevoegde waarde van de 
samenwerking.

5.  Nulmeting 
Vul samen de 0-meting samenwerking in (op te 
vragen bij ProBiblio).

Ouders

1.  Nieuwsbrief van school  
Probeer aandacht te krijgen voor de samenwerking 
tussen Bibliotheek en school door kant-en-klare 
artikelen in te dienen voor de schoolnieuwsbrief. 
De meeste scholen sturen die uit. Geef de voordelen 
aan:  
•   leerling is automatisch lid van de Bibliotheek (alle 

vestigingen)
     •   geef belang aan van het stimuleren van het ‘vrij 

lezen’ thuis. Jongeren breiden daarmee hun 
woordenschat enorm uit. Haak in op diverse 
onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van 
meer lezen 

     •   Breng activiteiten en cursussen van de Bibliotheek 
onder de aandacht (ook voor ouders!).

2.  Open dagen en info avond groep 8 
leerlingen

Benut deze momenten ook om de samenwerking 
tussen Bibliotheek en school te benadrukken. Vraag 
aan de school of er informatiefolders of flyers over de 
Bibliotheek en de samenwerking aanwezig kunnen 
zijn tijdens deze momenten. Misschien is er zelfs plek 
voor een kleine stand als er een soort informatiemarkt 
wordt opgetuigd. Veel ouders zijn gevoelig voor de 
informatie van de Bibliotheek (bekende naam en 
betrouwbare instelling: goed imago!) en zien daardoor 
beter het belang in van taalvaardigheid voor hun eigen 
kind. 

7.2.  Communicatie in het 
eerste jaar



11

Leerlingen  

1.  Organiseren bezoek aan de Bibliotheek 
Laat alle leerlingen kennismaken met de Bibliotheek 
door een klassikaal bezoek. Sommigen zijn er 
misschien nog nooit geweest. Maak het bezoek 
vooral leuk en interessant door een werkvorm 
te kiezen waarbij de leerlingen ook zelf mogen 
ontdekken. Geef iedereen ook bijvoorbeeld een leuke 
gadget en een kaart met daarop alle voordelen van 
de Bibliotheek: gemak, gratis lenen, lenen van x 
aantal boeken, games, gratis bezorging bij de school 
als ze een boek reserveren, hulp bij werkstuk of 
presentatie of cursussen, huiswerkbegeleiding etc. 
Noem ook de leuke activiteiten die de Bibliotheek 
organiseert op het gebied van kunst en cultuur 
(bijvoorbeeld een poppodium, theater etc). 

2.  Toplijsten van (Young Adult) boeken 
Stel lijsten samen van populaire (Young Adult) 
boeken (op genre) en verspreid ze aan de leerlingen 
via de docent of via de ELO. 

3.  Activiteitenkalender  
Verspreid als Bibliotheek elke twee maanden 
een activiteitenkalender onder leerlingen; 
nieuwe cursussen, activiteiten rondom 
thema’s, kunst&cultuur activiteiten met 
samenwerkingspartners etc. Verspreiden via 
docenten, de ELO of op narrowcastingschermen in 
de school of mediatheek.

4.  Narrowcasting 
 Als er algemene narrowcastingschermen zijn, in 
de school, kun je overleggen of de Bibliotheek daar 
ook activiteiten op mag plaatsen of elke week een 
boekentip. Wees creatief en actueel. 

Publiek/leden van de Bibliotheek

1.   Berichtgeving in bestaande 
communicatiemiddelen 
Neem de samenwerking met VO scholen altijd 
mee in de berichtgeving over de Bibliotheek: op de 
website, nieuwsbrieven etc. 

2.  Persberichten 
Bij de start van een samenwerkingsverband tussen 
Bibliotheek en school kun je een persbericht 
opstellen en dat in samenspraak met de school 
uitsturen naar alle lokale media.

Gemeente (als subsidieverstrekker)

1.  Benoemen van samenwerking met VO 
school (scholen) in reguliere gesprekken

2.  Delen van resultaten met wethouder  
en ambtenaren aan het einde van het 
eerste jaar

     •    Delen van resultaten (bv. monitor als die van 
toepassing is)

     •    Folder: vormen van samenwerking met het 
onderwijs

     •    Voorbeelden van scholen/interview met leerling/
docent 
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Communicatiemiddelen en kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 

Schoolbestuur, MR en directie 

1.  Maak afspraak om te evalueren  
Bijvoorbeeld met de volgende punten:

     •   Hoe bevalt de samenwerking? 
     •   Resultaten: monitor, aantal uitleningen, aantal  

leerlingen in de Bibliotheekvestiging, etc. 
     •   Vul samen de 1-meting van samenwerking in (op 

te vragen bij ProBiblio)
     •   Verbeterpunten benoemen 

Docenten/Taalcoördinatoren 

1.   Maak afspraak om te evalueren  
Gebruik een praktische invalshoek. Wat ging er 
goed, waar moet extra aandacht naar uitgaan. 
Zijn leerlingen enthousiast? Is de mediatheek goed 
ingericht, kan de collectie uitgebreider, etc.  
Vul samen de 1-meting van samenwerking in (op te 
vragen bij ProBiblio)

Ouders

1.   Herhalen berichtgeving in nieuwsbrief van 
school  
Vestig bij herhaling aandacht op de voordelen 
de samenwerking tussen Bibliotheek en school 
door kant- en klare artikelen in te dienen voor de 
schoolnieuwsbrief. 

2.  Aandacht voor samenwerking in jaarlijkse 
schoolgids  
Scholen geven elk jaar een schoolgids uit (hard 
copy of digitaal). Overleg met bijvoorbeeld de 
communicatieafdeling of de Bibliotheek daar 
ook een plek in kan krijgen en benoem wat de 
samenwerking inhoudt. 

3.  Thema-avond over het belang van lezen 
Organiseer in overleg met de school een thema-
avond over het belang van lezen voor jongeren 
vanaf 12 jaar. Laat zien welke boeken leerlingen 
leuk vinden, stimuleer ouders om er bij hun eigen 
kinderen aandacht op te vestigen. Toon jezelf als 
Bibliotheek! 

Leerlingen (onderbouw van het vmbo) 

Communicatie-activiteiten van het eerste jaar kunnen 
ook na een jaar nog herhaald worden, tenzij uit de 
evaluaties is gebleken dat er zaken anders moeten. 

Publiek/leden van de Bibliotheek

1.   Berichtgeving in bestaande 
communicatiemiddelen 
Neem de activiteiten die de Bibliotheek ontwikkelt 
voor leerlingen van vo-scholen altijd mee in de 
berichtgeving over de Bibliotheek: op de website, 
nieuwsbrieven etc. 

2.  Persberichten 
Bij het organiseren van activiteiten voor leerlingen 
en/of hun ouders stel je een persbericht op 
en stuur je dat in samenspraak met de school 
uit naar alle lokale media, bijvoorbeeld bij 
thema-avonden over het belang van lezen en 
taalvaardigheid of bij culturele activiteiten die je 
met samenwerkingspartners organiseert. 

 
Gemeente (als subsidieverstrekker)

1.  Benoemen van samenwerking met vo- 
school (scholen) in reguliere gesprekken

 
2.  Delen van resultaten met wethouder en 

ambtenaren na elk jaar
     •   Delen van resultaten (bv. monitor als die van 

toepassing is), uitleningen, aantal bezoeken aan de 
Bibliotheekvestigingen van doelgroep etc.

     •    Aanpassingen die na de evaluatie met de school 
zullen volgen.

 

7.3.  Communicatie na 
1 jaar
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Communicatiemiddelen en -kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 

Nog niet alle doelgroepen worden betrokken in de 
acquisitiefase. Dit is een fase waarin vooral het creëren 
van draagvlak en enthousiasme van belang is.

Schoolbestuur, MR en directie (en evt. 
mediathecaris)

1.  Brochure Bibliotheken en de Jeugd in de  
21e eeuw 
Hierin wordt goed de achtergrond geschetst 
waarom en hoe bibliotheken een lastig te bereiken 
groep willen stimuleren om te lezen en wordt ook de 
relatie gelegd met het onderwijs. 

2.  Folder de Bibliotheek op school voortgezet 
onderwijs 
De folder kan ter informatie meegenomen worden 
bij een kennismakingsgesprek (accountgesprek) of 
opgestuurd aan alle vo-scholen in het werkgebied 
ter informatie/eerste kennismaking voor 
samenwerking met de Bibliotheek.  

3.  Opbrengstgericht samenwerken met de 
monitor 
Resultaten van de monitor (landelijke cijfers) laten 
zien en informeren over hoe hij gebruikt kan worden 
om doelgericht samen te werken op het gebied van 
informatievaardigheden. 

4.  Factsheet met voorbeelden en resultaten 
Wat is de Bibliotheek op school vo-mediawijs, wat 

zijn de resultaten op andere scholen, quotes van 
leraren en schoolbesturen. Hoe vorm te geven? 

5.   Lessen mediawijsheid 
Neem informatie mee over de lessen 
Informatievaardigheden en Mediawijsheid die 
de Bibliotheek aanbiedt en welke rol kunnen de 
mediacoaches/lees-mediaconsulenten vervullen.

Docenten 

1.   Folder de Bibliotheek op school voortgezet 
onderwijs 
De folder kan ter informatie meegenomen worden 
bij een kennismakingsgesprek (accountgesprek) of 
opgestuurd aan alle vo-scholen in het werkgebied 
ter informatie/eerste kennismaking voor 
samenwerking met de Bibliotheek. 

2.  Lessen mediawijsheid 
Neem informatie mee over de lessen 
Informatievaardigheden en Mediawijsheid die de 
Bibliotheek aanbiedt en welke rol de mediacoaches/
lees-mediaconsulenten kunnen vervullen.

8.  Communicatiemiddelen en kanalen bij 
variant 2: de mediawijze variant

‘Onze kinderen groeien op in een gemedialiseerde, commerciële omgeving die zij soms 
moeilijk kunnen interpreteren. Uit onderzoek blijkt dat de invloed van de media de laatste 
jaren enorm is toegenomen. De hoogste tijd om kinderen inzicht te geven in de complexe 
wereld van de media!’ 

Uit: Mediamakkers

8.1. Acquisitiefase
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Communicatiemiddelen en kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 

Schoolbestuur, MR en directie 

1.  Mogelijkheden samenwerking Bibliotheek 
op factsheet 
Voed het schoolbestuur, naast de resultaten 
met mediacoaches, met overige mogelijkheden/
samenwerkingsvormen met de Bibliotheek. Denk 
bijvoorbeeld aan de  breedte van de collectie, de 
(betrouwbare) databanken voor profielwerkstukken, 
(andere) kennis op het gebied van mediawijsheid 
etc. Houd hen op de hoogte, bijvoorbeeld via een 
factsheet.

2.  Vooruitblik mediawijsheidslessen  
Vat de lessen samen en laat het schoolbestuur 
weten dat het om een geïntegreerd aanbod gaat. 
Leg de link van mediawijsheid en de Bibliotheek keer 
op keer. 

Docenten 

1.  Signingpakket 
Ook voor de mediawijze variant (misschien wel 
des te meer in verband met het ontbreken van een 
fysieke locatie in de school) is een signingpakket 
interessant, bijvoorbeeld met korte krachtige 
quotes/weetjes: 

     •    Een vergelijking van nepnieuws versus echt nieuws
     •    Over cyberpesten of privacy
      Landelijk is er nog geen signingspakket beschikbaar 

voor de mediawijze variant. 

2.  Informatieve nieuwsbrief 2x per jaar  
Probeer docenten te blijven informeren met 
nieuws over online bewustzijn en vaardigheden 
die dat bewustzijn vergroten. Leg de link met de 
betrouwbaarheid van de Bibliotheek.

3.  Mogelijkheden samenwerking Bibliotheek 
op factsheet 
Inspireer de docenten, naast de ondersteuning van 
de mediacoach/lees-mediaconsulent met overige 
mogelijkheden/samenwerkingsvormen met de 
Bibliotheek. Denk bijvoorbeeld aan de  breedte van 
de collectie, de (betrouwbare) databanken voor 

profielwerkstukken, (andere) kennis op het gebied 
van mediawijsheid etc. Houd hen op de hoogte, 
bijvoorbeeld via een factsheet.

4.  Vooruitblik mediawijsheidslessen 
Overleg met docenten hoe je ze in hun lessen 
kunt ondersteunen. Geef een preview van de 
mediawijsheidslessen en overleg wat wanneer 
bij welk vak plaats zal vinden.  Leg de link van 
mediawijsheid en de Bibliotheek keer op keer.

Ouders

1.  Ouderavond: mediawijsheid voor ouders  
Geef een les in betrouwbaarheid van informatie/ 
seksualiteit op het internet.  Informatie van de 
Bibliotheek over mediawijsheid meegeven aan 
ouders, bijvoorbeeld een flyer gericht op 21eeuwse 
vaardigheden en wat er op jongeren afkomt in een 
gemedialiseerde wereld. 

2.  Informatie in schoolgids/website en andere 
kanalen van school (jaarlijkse update)  
Wees als Bibliotheek zelf alert op de standaard 
informatie die scholen plaatsen in de schoolgids 
en hun  website. Probeer hierin actief de 
communicatiemedewerkers te benaderen en hen 
van actuele informatie te voorzien. Ieder jaar een 
virtueel rondje langs de dBos scholen wil vaak wel 
helpen. 

3.   Nieuwsbrief van school 
Probeer aandacht te krijgen voor de samenwerking 
tussen Bibliotheek en school door kant-en-klare 
artikelen in te dienen voor de schoolnieuwsbrief. De 
meeste scholen sturen die uit. Lever bijvoorbeeld 
een artikel aan over een les die de leerlingen 
gevolgd hebben, tips voor ouders op het gebied 
van mediawijsheid en schets mogelijke situaties, 
bijvoorbeeld een case uit de actualiteit. Breng ook 
(programmering, tabletcafés etc.) activiteiten van de 
Bibliotheek onder de aandacht. 

4.  Open dagen en info avond groep 8 
leerlingen 
Benut deze momenten ook om de samenwerking 
tussen Bibliotheek en school te benadrukken. 
Vraag aan de school of er informatiefolders of 

8.2.  Communicatie in 
het eerste jaar
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flyers over het lidmaatschap van de Bibliotheek en 
de samenwerking aanwezig kunnen zijn tijdens 
deze momenten. Misschien is er zelfs plek voor 
een kleine stand als er een soort informatiemarkt 
wordt opgetuigd. Veel ouders zijn gevoelig voor 
de informatie van de Bibliotheek (bekende naam 
en betrouwbare instelling: goed imago!) en zien 
daardoor beter het belang in van taalvaardigheid 
voor hun eigen kind. Of laat een mediacoach/lees-
mediaconsulent een gastles verzorgen. 

Leerlingen (onderbouw van het vmbo) 

1.  Organiseren bezoek aan de Bibliotheek 
Laat alle leerlingen kennismaken met de Bibliotheek 
door een klassikaal bezoek. Sommigen zijn er 
misschien nog nooit geweest. Maak het bezoek 
vooral leuk en interessant door een werkvorm 
te kiezen waarbij de leerlingen ook zelf mogen 
ontdekken. Geef iedereen ook bijvoorbeeld een leuke 
gadget en een kaart met daarop alle voordelen van 
de Bibliotheek: gemak, gratis lenen, lenen van x 
aantal boeken, games, gratis bezorging bij de school 
als ze een boek reserveren, hulp bij werkstuk of 
presentatie of cursussen, huiswerkbegeleiding etc. 
Noem ook de leuke activiteiten die de Bibliotheek 
organiseert op het gebied van kunst en cultuur 
(bijvoorbeeld een poppodium, theater etc.).

2.  Narrowcasting 
Als er algemene narrowcastingschermen zijn, in 
de school, kun je overleggen of de Bibliotheek daar 
ook activiteiten op mag plaatsen of elke week een 
boekentip. Wees creatief en actueel.

3.  Voorstellen mediacoach/lees-
mediaconsulent 
Geef de mediacoach/lees-mediaconsulent een 
gezicht en zorg ervoor dat ze zich ergens kan 
presenteren, bijvoorbeeld op de ELO, narrowcasting 
of ‘ouderwets’ door middel van een poster. 

Publiek/leden van de Bibliotheek

1.  Berichtgeving in bestaande 
communicatiemiddelen 
Neem de samenwerking met VO scholen altijd 
mee in de berichtgeving over de Bibliotheek: 

op de website, nieuwsbrieven etc. Leg het type 
samenwerking goed uit of plaats berichtjes met: 
ondertussen op het vmbo.

Gemeente (als subsidieverstrekker)

1.  Update: delen van resultaten met 
wethouder en ambtenaren aan het einde 
van eerste jaar 
Ook de gemeente wordt graag betrokken bij 
de resultaten. Alhoewel dit op het gebied van 
mediawijsheid wellicht nog lastig te meten valt 
is het wel fijn als de gemeente aan het eind van 
het eerste jaar een korte samenvatting krijgt met 
welke lessen er zijn gegeven, hoe de communicatie 
eruit zag, hoe de leerlingen nog meer in aanraking 
zijn gekomen met de bibliotheek (bijvoorbeeld een 
Bibliotheekbezoek). Het delen van deze resultaten 
kan onderdeel zijn van een groter verslag met ook 
resultaten van PO -scholen en VVE. 

2.  Update: folder de Bibliotheek op school 
voortgezet onderwijs 
In de folder worden de drie mogelijke varianten in 
het VO toegelicht. De folder kan weer ter informatie 
meegenomen worden bij een vervolggesprek 

3.  Update: concrete voorbeelden van scholen/
interview met leerling/docent  
Laat concrete voorbeelden uit de praktijk zien bij de 
gemeente.
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Communicatiemiddelen en kanalen (met 
omschrijving) per doelgroep 

Schoolbestuur, MR en directie 

1.  Evalueren  
Bijvoorbeeld met de volgende punten:

     •   Hoe bevalt de samenwerking? 
     •   Resultaten: aantal lessen, aantal  leerlingen, 

aantal leerlingen in de Bibliotheekvestiging, extra 
activiteiten etc. 

     •   Verbeterpunten benoemen. 

Docenten 

1.  Evalueren 
Gebruik bij de evaluatie een praktische invalshoek 
om het gesprek aan te gaan. Wat ging er goed, waar 
moet extra aandacht naar uitgaan. Zijn leerlingen 
enthousiast? Zijn er aanvullende mogelijkheden? 

Ouders

1.  Herhalen berichtgeving in nieuwsbrief van 
school  
Vestig bij herhaling aandacht op de voordelen van 
de samenwerking tussen Bibliotheek en school 
door kant- en klare artikelen in te dienen voor de 
schoolnieuwsbrief. 

2.  Aandacht voor samenwerking in jaarlijkse 
schoolgids  
Scholen geven elk jaar een schoolgids uit (hard copy 
of digitaal). Overleg met de communicatieafdeling 
of de Bibliotheek daar ook een plek in kan krijgen en 
benoem wat de samenwerking inhoudt.

3.  Thema-avond over het belang van 
mediawijs zijn 
Organiseer in overleg met de school een thema-
avond over het belang van mediawijsheid 
voor kinderen vanaf 12 jaar. Laat dit zien met 
voorbeelden over cyberpesten, seksualiteit en 
privacy, stimuleer ouders om er bij hun eigen 
kinderen aandacht op te vestigen. Toon jezelf als 
Bibliotheek!  

Leerlingen 

Communicatie-activiteiten van het eerste jaar kunnen 
ook na een jaar nog herhaald worden, tenzij uit de 
evaluaties is gebleken dat er zaken anders moeten. 

Publiek/leden van de Bibliotheek

1.  Berichtgeving in bestaande 
communicatiemiddelen 
Neem de activiteiten die de Bibliotheek ontwikkelt 
voor leerlingen van vo-scholen altijd mee in de 
berichtgeving over de Bibliotheek: op de website, 
nieuwsbrieven etc. En door het plaatsen van 
korte nieuwsberichtjes. Bijvoorbeeld met de titel 
‘ondertussen op het vmbo’.

2.  Persberichten 
Bij het organiseren van activiteiten voor leerlingen 
en/of hun ouders stel je een persbericht op en 
stuur je dat in samenspraak met de school uit naar 
alle lokale media, bijvoorbeeld bij thema-avonden 
over het belang van mediawijs zijn of bij culturele 
activiteiten.

Gemeente (als subsidieverstrekker)

1.  Benoemen van samenwerking met vo- 
school (scholen) in reguliere gesprekken

2.  Delen van resultaten met wethouder en 
ambtenaren na elk jaar

     •   Delen van resultaten. bijvoorbeeld: aantal lessen 
en leerlingen, aanvullende activiteiten.

     •   Aanpassingen die na de evaluatie met de school 
zullen volgen.

8.3.  Communicatie na 
1 jaar
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9. Planning

Communicatieplanning Variant 1
Acquisitiefase

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Brochure Bibliotheken en de Jeugd in de 21e eeuw.

Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo

Folder de Bibliotheek op school - VO

Opbrengstgericht samenwerken met de monitor

Flyer de Bibliotheek op school - VO

DOCENTEN

Factsheet de Bibliotheek op school - VO

Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo

Folder de Bibliotheek op school - VO
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Communicatieplanning Variant 1
Communicatie in het eerste jaar

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Presentatie Monitor mbv powerpoint Meedoen met de 
monitor of brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo

Nulmeting

DOCENTEN / TAALCOÖRDINATOREN

Presentatie monitor 

Signingpakket

Mogelijkheden mediatheek op factsheet

Brochure Over boeken gesproken

Nulmeting

OUDERS

Nieuwsbrief van school

Open dagen en info avond groep 8 leerlingen

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Toplijsten van young adult boeken

Activiteitenkalender verspreiden

Narrowcasting

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

Persberichten

GEMEENTE 

Benoemen van samenwerking in reguliere gesprekken

Delen van resultaten met wethouder e ambtenaren aan 
het einde van het eerste jaar
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jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Presentatie Monitor mbv powerpoint Meedoen met de 
monitor of brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo

Nulmeting

DOCENTEN / TAALCOÖRDINATOREN

Presentatie monitor 

Signingpakket

Mogelijkheden mediatheek op factsheet

Brochure Over boeken gesproken

Nulmeting

OUDERS

Nieuwsbrief van school

Open dagen en info avond groep 8 leerlingen

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Toplijsten van young adult boeken

Activiteitenkalender verspreiden

Narrowcasting

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

Persberichten

GEMEENTE 

Benoemen van samenwerking in reguliere gesprekken

Delen van resultaten met wethouder e ambtenaren aan 
het einde van het eerste jaar

Communicatieplanning Variant 1
Communicatie na 1 jaar

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Evalueren: samenwerking, resultaten en verbeterpunten

DOCENTEN /TAALCOÖRDINATOREN

Evalueren: praktisch. Wat ging er goed, extra aandacht, 
enthousiasme leerlingen, inrichting mediatheek, collectie

OUDERS

Herhalen berichtgeving in nieuwsbrief van school

Aandacht voor samenwerking in jaarlijkse schoolgids

Thema-avond over het belang van lezen

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Toplijsten van young adult boeken

Activiteitenkalender verspreiden

Narrowcasting

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

Persberichten

GEMEENTE 

Benoemen van samenwerking met VO school (scholen) in 
reguliere gesprekken

Delen van resultaten met wethouder en ambtenaren na 
elk jaar: monitor, uitleningen,bezoeken, aanpassingen na 
evaluatie school
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Communicatieplanning Variant 2    
Acquisitiefase

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Brochure Bibliotheken en de Jeugd in de 21e eeuw

Folder de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht samenwerken met de monitor

Factsheet met voorbeelden en resultaten

Lessen mediawijsheid

DOCENTEN

Folder de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Lessen mediawijsheid
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jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Brochure Bibliotheken en de Jeugd in de 21e eeuw

Folder de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht samenwerken met de monitor

Factsheet met voorbeelden en resultaten

Lessen mediawijsheid

DOCENTEN

Folder de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Lessen mediawijsheid

Communicatieplanning Variant 2
Communicatie in het eerste jaar

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Mogelijkheden samenwerking Bibliotheek op factsheet

Vooruitblik mediawijsheidslessen

DOCENTEN 

Signingpakket

Informatieve nieuwsbrief 2x per jaar

Mogelijkheden samenwerking Bibliotheek op factsheet

Vooruitblik mediawijsheidslessen

OUDERS

Ouderavond: mediawijsheid voor ouders  / flyer 
meegeven

Informatie in schoolgids/ website en andere kanalen van 
school

Nieuwsbrief van school

Open dagen en info avond groep 8 leerlingen

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Narrowcasting

Voorstellen mediacoach/lees-mediaconsulent

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

GEMEENTE 

Update: delen van resultaten met wethouder en 
ambtenaren aan het einde van het eerste jaar

Update: folder de Bibliotheek op school voortgezet 
onderwijs

Update: concrete voorbeelden van scholen/interview met 
leerling/docent
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Communicatieplanning Variant 2
Communicatie na 1 jaar

jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Evalueren: samenwerking (+evt. uitbreiding), resultaten 
en verbeterpunten

DOCENTEN 

Evalueren: praktisch. Wat ging er goed, extra aandacht, 
enthousiasme leerlingen, mogelijkheden

OUDERS

Herhalen berichtgeving in nieuwsbrief van school

Aandacht voor samenwerking in jaarlijkse schoolgids

Thema-avond over het belang van mediawijs zijn

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Narrowcasting

Voorstellen mediacoach/lees-mediaconsulent

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

Persberichten

GEMEENTE 

Benoemen van samenwerking met VO school (scholen) in 
reguliere gesprekken

Delen van resultaten met wethouder en ambtenaren 
na elk jaar: lessen, leerlingen, aanvullende activiteiten,  
aanpassingen na evaluatie school



jan feb maa apr mei jun jul aug sept okt nov dec

SCHOOLBESTUUR, MR EN DIRECTIE

Evalueren: samenwerking (+evt. uitbreiding), resultaten 
en verbeterpunten

DOCENTEN 

Evalueren: praktisch. Wat ging er goed, extra aandacht, 
enthousiasme leerlingen, mogelijkheden

OUDERS

Herhalen berichtgeving in nieuwsbrief van school

Aandacht voor samenwerking in jaarlijkse schoolgids

Thema-avond over het belang van mediawijs zijn

LEERLINGEN

Organiseren bezoek aan de Bibliotheek

Narrowcasting

Voorstellen mediacoach/lees-mediaconsulent

PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Berichtgeving in bestaande communicatiemiddelen

Persberichten

GEMEENTE 

Benoemen van samenwerking met VO school (scholen) in 
reguliere gesprekken

Delen van resultaten met wethouder en ambtenaren 
na elk jaar: lessen, leerlingen, aanvullende activiteiten,  
aanpassingen na evaluatie school
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