
D E  B I B L I O T H E E K  O P  S C H O O L  
I N  H E T  V M B O

Samen werken aan lezen en leren



D E  B I B L I O T H E E K  O P  S C H O O L  
I N  H E T  V M B O

Samen werken aan lezen en leren



Juni, 2013

C O L O F O N

OPDRACHTGEVER

Kunst van Lezen

TEKST

Oberon: Marleen Kieft, Iris Dijkstra, Edith Hilbink en Pauline van Eck

EINDREDACTIE

Anette Heideman

FOTO’S

Jørgen Koopmanschap

Monique Castenmiller

Met dank aan: 

- Bibliotheek Emmen

- Bibliotheek Noordwest Veluwe

- Nova College Amsterdam

VORMGEVING

Lijn 1, Haarlem

DRUK

Drukkerij Edauw + Johannissen, Den Haag



T O E L I C H T I N G  K U N S T  V A N  L E Z E N

Het ministerie van OCW heeft in 2008 het leesbevorderingsprogramma

Kunst van Lezen geïnitieerd. De minister heeft het Sectorinstituut Open-

bare Bibliotheken en Stichting Lezen opdracht gegeven het programma te

coördineren. In 2011 is het programma op basis van de bereikte successen

verlengd tot 2016. Kunst van Lezen kent op dit moment drie programma-

lijnen:

BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s. Het doel is 

om ouders en baby’s intensief met kinderboeken en het voorlezen daar-

van in aanraking te brengen door ze actief te binden aan de plaatselijke

openbare bibliotheek. Inmiddels doet 95% van de bibliotheken mee. Het

vervolgprogramma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht om als

bibliotheek professioneel samen te werken met kinderdagverblijven en

peuterspeelzalen. Er loopt nu ook een pilot met BoekStart in de boek-

handel om de aanschaf van babyboekjes te promoten.

De Bibl iotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering

tussen bibliotheken en basisscholen. Vanaf 2012 is dit in breder verband

voortgezet als de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een

aanpak rondom onder andere een volwaardige schoolbibliotheek, die 

geborgd is in het beleid van zowel de bibliotheek als de basisschool. 

De voormalige programmalijn ‘Cultuur historische canon’ is ondergebracht

bij de bouwsteen collectie. Kunst van Lezen richt zich daarnaast op strate-

gische samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs.

In bovenstaande afbeelding hebben we gevisualiseerd hoe deze projecten

passen binnen de doorgaande leeslijn en de doorgaande lijn mediawijsheid.

Leesbevorder ingsnetwerken
Ter ondersteuning van de genoemde programmalijnen wordt gewerkt

aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale lees-

bevorderingsnetwerken. 

Op kunstvanlezen.nl staat meer informatie over het programma en de drie

programmalijnen. U kunt ook een mail sturen naar info@kunstvanlezen.nl.

Leesbevordering is te omschrijven

als: het stimuleren van het ontwik-

kelen van de leesmotivatie en de

literaire competentie van kinderen

(0-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar).

Belangrijk uitgangspunt daarbij is

het continu aanbieden van activi-

teiten en projecten op het terrein

van leesbevordering (de doorgaan-

de leeslijn). Met het ‘ontwikkelen

van leesmotivatie’ doelen we op

(les)activiteiten die kinderen en

jongeren zoveel mogelijk positieve

leeservaringen laten opdoen,

zodat ze plezier in lezen krijgen

en houden. Onder ‘literaire compe-

tentie’ verstaan we: het mee kun-

nen praten over boeken, de weg

kunnen vinden in het brede aan-

bod van boeken, kennis hebben

van de kenmerken van boeken

(genres en dergelijke) en een eigen

oordeel over boeken kunnen geven.

Het gaat hierbij om kinder-, jeugd-

en volwassenenliteratuur.

http://www.kunstvanlezen.nl
Anette

http://www.kunstvanlezen.nl
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I N L E I D I N G  

  

De Bibliotheek op school is de laatste jaren een vertrouwd begrip 

geworden – in het basisonderwijs werken veel scholen en bibliotheken 

al samen onder deze noemer. De Bibliotheek op school staat voor de 

gezamenlijke inzet van scholen en bibliotheken om de leesprestaties en

mediawijsheid van leerlingen op een hoger plan te brengen. Deze aan-

pak, die in het basisonderwijs zo succesvol is gebleken, wordt sinds 2012

binnen het programma Kunst van Lezen uitgebreid naar het voortgezet

onderwijs. In eerste instantie is daarbij gekozen voor het vmbo. Het eer-

ste tastbare resultaat van het vervolgtraject was de brochure ‘Meer lezen,

beter in taal – vmbo’, waarin de effecten van lezen op de taalontwikke-

ling en taalprestaties van jongeren uiteengezet worden. 

De brochure die nu voor u ligt is meer praktisch van aard en laat zien

hoe in de dagelijkse praktijk bibliotheken en vmbo-scholen de handen

ineenslaan om hun leerlingen aan het lezen te krijgen en ze de weg te

wijzen in alle informatie die op ze afkomt. Deze voorbeelden laten zien

dat er in veel dorpen en steden soms al jarenlang succesvolle lokale 

initiatieven bestaan waarbij bibliotheek en school de krachten hebben

gebundeld. Zij hebben op hun eigen manier samenwerkingsinitiatieven

ontplooid – initiatieven die voor anderen een rijke bron van inspiratie

kunnen zijn. Het doel van deze brochure is dan ook dat bibliotheken en

vmbo-scholen ideeën kunnen opdoen die bij hun lokale situatie passen. 
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De Bibliotheek op school

staat voor de gezamen-

lijke inzet van scholen

en bibliotheken om de

leesprestaties en media-

wijsheid van leerlingen

op een hoger plan 

te brengen.

De Bibl iotheek op school po en vo

De Bibliotheek op school is een van de programmalijnen binnen het programma 

Kunst van Lezen. Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meer -

jarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

• die geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;

• waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en 

ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school;

• waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;

• waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan;

• waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking 

van het leesonderwijs. 

Na de eerste proef met de Bibliotheek op school in 2008 wordt inmiddels in steeds

meer gemeenten nauw samengewerkt tussen bibliotheek en basisonderwijs. Dat is

voor Kunst van Lezen aanleiding te kiezen voor een uitbreiding van de programmalijn

naar het voortgezet onderwijs. Die uitbreiding, die nog volop in ontwikkeling is, biedt

bibliotheken een strategische aanpak voor structureel samenwerken met het voort -

gezet onderwijs. 

Zie voor meer informatie www.kunstvanlezen.nl en www.bibliotheekopschool.nl.

Uit: Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties, p. 3 (december 2012).

http://www.kunstvanlezen.nl
Anette

Anette

Anette

http://www.bibliotheekopschool.nl
http://www.http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4002
http://www.apple.com
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4002
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4101&newsItemId=772
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Indel ing in  bouwstenen
De indeling van deze brochure sluit aan bij de bouwstenen die gebruikt

worden binnen de Bibliotheek op school in het basisonderwijs. 

De bouwstenen – die gezamenlijk door school en bibliotheek worden 

gelegd – vormen de basis van de samenwerking. In onderstaande figuur

staan de bouwstenen beschreven.
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De bouwsteen ‘digitaal portaal’ komt niet voor in deze brochure.

Gebaseerd op figuur uit: Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties, p. 8 (december 2012). 



Zes prakt i jkvoorbeelden
We beschrijven in deze brochure de manier waarop de samenwerking

tussen zes vmbo-scholen en bibliotheken wordt vormgegeven. Bij de 

selectie van deze praktijkvoorbeelden hebben we gezorgd voor een zo

goed mogelijke spreiding over regio, stad en platteland en scholen met

of zonder eigen mediatheek. Ook komen alle leerwegen van het vmbo

aan bod, van een school voor de beroepsgerichte leerweg van het vmbo

tot een brede scholengemeenschap met een mavo-afdeling. Het gaat om

de volgende zes samenwerkingsinitiatieven:

• Esdal  Col lege te Emmen/Klazienaveen en Bibl iotheek 

Emmen

Al sinds 1993 worden vanuit Bibliotheek Emmen mediathecarissen

gedetacheerd op vo-scholen in Emmen en omgeving. 

• LIFE Col lege te Schiedam en Bibl iotheek Schiedam

Uniek aan de samenwerking in Schiedam is dat die gerealiseerd wordt 

door drie partners: school, bibliotheek en welzijnswerk. De school han-

teert een van 8 tot 8-concept, waarbij de leerlingen (die veelal opgroeien

in achterstandssituaties) ook na schooltijd kunnen meedoen aan allerlei

activiteiten.

• Nova Col lege te Amsterdam en Openbare Bibl iotheek 

Amsterdam (OBA)

Het Nova College heeft een goed geoutilleerde mediatheek met een 

mediathecaris die ook coördinator leesbevordering/mediawijsheid is. 

De samenwerking met de bibliotheek richt zich hier vooral op het 

samen ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten, waarbij onder 

andere ICT en sociale media een belangrijke plaats innemen.

• Bonhoeffer  Col lege te Castr icum en Bibl iotheek 

Kennemerwaard

De samenwerking tussen deze school en bibliotheek in de vorm van 

Biebsearch draait in de praktijk pas sinds een paar maanden (sinds 

januari 2013). Toch is de samenwerking in strategisch opzicht interessant:

het voortraject is heel serieus genomen en degelijk opgezet.

• Varendonck-Col lege vmbo-locat ie  Someren en Bibl iotheek

Helmond-Peel

Op het Varendonck-College is een mediatheek met een mediathecaris, 

maar er zijn geen leesboeken: die lenen leerlingen uit de bibliotheek 

die vlakbij de school staat. Er is op school veel aandacht voor het inte-

greren van leesbevordering en bibliotheekbezoek in het curriculum.

• Christel i jk  VMBO Harderwijk en Bibl iotheek Noordwest 

Veluwe

Deze vmbo-school is volop bezig met het ontwikkelen en opzetten 

van taalbeleid. Bibliotheek en school werken samen in het kader van 

Biebsearch. 

We hebben deze zes locaties in het voorjaar van 2013 bezocht, waarbij

we hebben gesproken met onder andere mediathecarissen, medewerkers

educatie en directeuren van de betrokken bibliotheken, schoolleiders en

docenten Nederlands. De interviews resulteerden in zes praktijkbeschrij-

vingen, die door de geïnterviewden zijn tegen gelezen en geaccordeerd.

De beschrijvingen zijn integraal te vinden op de website van Kunst van

Lezen. Praktijkbeschrijvingen en deze brochure vullen elkaar dus aan. ■
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Anette

http://www.kunstvanlezen.nl/?page_id=4101&newsItemId=859
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1 | M E E R  L E Z E N ,  B E T E R  I N  T A A L 1

Taal is voor veel vmbo-leerlingen een struikelblok – uit allerlei onderzoe-

ken blijkt keer op keer dat ze het lezen van teksten lastig vinden en dat

hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om teksten goed te kunnen

begrijpen. Taalvaardigheid is echter wel een belangrijke voorwaarde voor

een succesvolle deelname aan het onderwijs. Veel scholen zijn dan ook

actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen be-

vatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter

maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen

interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt:

wie meer leest, scoort hoger op taal. 

De Amerikaanse onderzoeker Stephen Krashen heeft allerlei studies naar

de effecten van vrij lezen op een rijtje gezet. Uit zijn analyse over al deze

studies blijkt dat vrij lezen een positief effect heeft op de ontwikkeling

van begrijpend lezen, spelling, schrijven, grammatica en woordenschat.

Maar ook Nederlands onderzoek aan de Universiteit van Leiden laat zien

dat kinderen en jongeren die veel lezen in hun vrije tijd hoger scoren op

toetsen voor woordenschat, leesbegrip, basisvaardigheden van lezen,

technisch lezen en spelling. 

Als vrij lezen, zowel op school als thuis, zo belangrijk is voor de taalont-

wikkeling van (vmbo-) leerlingen, is de vraag natuurlijk: hoe krijgen we

leerlingen aan het lezen? Hier duikt een dilemma op: leerlingen zouden

meer moeten lezen, maar lezen is nu juist wat velen van hen moeilijk of

niet leuk vinden. Taalbeleid moet zich dus richten op twee componenten:

het vergroten van leesvaardigheid en het vergroten van leesplezier. 

De mediatheek en de openbare bibliotheek zijn voor scholen de partners 

bij uitstek om beleid voor vrij lezen en vrijetijdslezen vorm te geven.

Hoe kunnen scholen en bibliotheken een samenwerking met dat doel

vormgeven? Daarover gaat de brochure die nu voor u ligt. ■

1
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de brochure ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’ (2013) 

zie www.kunstvanlezen.nl. 

Idealiter maakt ook 

vrij lezen op school 

deel uit van een 

taalbeleidsplan. 

Want wat blijkt: wie

meer leest, scoort 

hoger op taal.

Anette

http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4101&newsItemId=772
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2 | N E T W E R K  &  B E L E I D

Een vruchtbare samenwerking tussen bibliotheken en vmbo-scholen is er

niet van de ene op de andere dag. Hoe hebben de scholen en bibliotheken

die in deze brochure centraal staan elkaar gevonden? Hoe ziet hun samen-

werking eruit? En wat is de meerwaarde ervan? 

2.1 | Het begin 
In Castricum ging het initiatief uit van Bibliotheek Kennemerwaard (waar

Castricum onder valt). De directeur van deze bibliotheek nam als eerste

contact op met de rector van het Bonhoeffer College. Ze kenden elkaar 

al van een netwerkbijeenkomst, en er was ook al contact tussen sommige

docenten en bibliotheekmedewerkers. De eerste stap was dus makkelijk

gezet. Bij het overleg dat volgde werd ook vanaf het begin de media -

thecaris betrokken. Daarnaast werd een procesbegeleider van ProBiblio 

ingeschakeld. Deze Provinciale Service Organisatie (PSO) ondersteunt biblio-

theken bij het opzetten van een samenwerking met vo-scholen, zowel met

kennis als met tijd. 

Ook in Emmen was het (al in 1993) de bibliotheekdirecteur die de eerste

stap zette. Hij realiseerde zich dat jongeren niet makkelijk tot bibliotheek-

bezoek te bewegen zijn, en zag tegelijkertijd scholen worstelen met het

Studiehuis. Dat draaide om zelfstandig werken en om leerlingen facilite-

ren. Scholen ontdekten dat zij niet wisten hoe ze hun leerlingen hierin

goed konden begeleiden. Die kennis en ervaring had de bibliotheek wel.

De directeur greep zijn kans, schreef een notitie onder de veelzeggende 

titel ‘Als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mo-

hammed…’, en benaderde vo-scholen in de buurt. Het was het begin van

een samenwerking die al twintig jaar voortduurt. 

Uiteraard kan het initiatief tot samenwerking ook bij de school liggen. 

In Schiedam bijvoorbeeld zocht het LIFE College contact met de plaatselijke

bibliotheek. Maar dat niet alleen: de school benaderde ook Stichting Wel-

zijnswerk Schiedam. De school heeft namelijk veel leerlingen die in achter-

standssituaties opgroeien. Het bestrijden van taalachterstanden en het

voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn voor het LIFE College priori-

teit nummer een. Het leek de directeur daarom een goed idee als school,

bibliotheek en jongerenwerk de handen ineen zouden slaan.  

Uit de interviews bleek steeds weer dat voor het opzetten van structurele

samenwerking overleg op hoog niveau van belang is. Continuïteit vereist

visie, dus moeten ook mensen met visie bij de samenwerking tussen biblio-

theek en school worden betrokken. Daarom moet de samenwerking bij

voorkeur in gang worden gezet op managementniveau – zo blijkt uit onze

casestudies, die vrijwel allemaal zijn opgestart met overleg tussen directeu-

ren. Als de directeur van de bibliotheek en die van de school eenzelfde

toekomstvisie hebben, dan is dat vaak de start van een vruchtbare samen-

werking. Ook als de samenwerking zich met name beperkt tot uitvoerend

niveau, is het noodzakelijk de banden op directieniveau aan te halen om

die samenwerking structureler en op hoger niveau te krijgen.

Uit de interviews 

bleek steeds weer 

dat voor het opzetten

van structurele samen-

werking overleg 

op hoog niveau 

van belang is.
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2.2 | Samenwerking opbouwen en voortzetten 
Na de eerste stap kan de samenwerking tussen school en bibliotheek 

allerlei vormen aannemen. De Bibliotheek Helmond-Peel, in het bijzonder

de vestiging in Someren, en de vmbo-locatie in Someren van het Varen-

donck-College sloten al zo’n vijftien jaar geleden een samenwerkings -

contract. Daarbij werd vastgelegd dat alle leerlingen automatisch lid zijn

van de bibliotheek (die vlakbij de school staat). Het Varendonck-College

betaalt een vast bedrag per leerling en de bibliotheek zorgt dat er boeken

in huis zijn die geschikt zijn voor de doelgroep. In de eigen mediatheek

zijn namelijk alleen computers, naslagwerken en werkplekken te vinden

– geen leesboeken. School en bibliotheek vinden het niet de taak van de

school om boeken te beheren en uit te lenen. Wel worden er bij projecten

op school boeken uit de bibliotheek in de school gehaald. Activiteiten in

de bibliotheek worden weer voorbereid tijdens de lessen: ze worden echt

aan het onderwijsprogramma gekoppeld. Heel belangrijk voor vmbo-leer-

lingen, zegt de accountmanager educatie van de bibliotheek. ‘Wanneer

de leerlingen met een specifieke opdracht naar de bibliotheek komen,

werkt het beter.’

Ook tussen het Amsterdamse Nova College en de Openbare Bibliotheek

Amsterdam bestaat een goed contact. De school heeft een uitgebreide

eigen collectie die goed is afgestemd op de leerlingen, dus draait de 

samenwerking niet om het uitwisselen van boeken, maar om het beden-

ken van gezamenlijke projecten. Aan het eind van ieder schooljaar gaan

media thecaris en bibliotheekmedewerker educatie om de tafel zitten om

te bepalen wat voor projecten ze het volgend jaar in het onderwijsprogram-

ma zullen opnemen.

De eerste stap:  t ips  op strategisch niveau

Bij ProBiblio en bij Biebsearch is inmiddels veel ervaring opgedaan met het opstarten van samen-

werking tussen vo-scholen en bibliotheken. Wat zijn hun belangrijkste adviezen op strategisch 

niveau?

• Maak een uitgebreide analyse van de vo-scholen onder je klanten. Wat speelt er op school? 

Is er een mediatheek? Welke programma’s en producten nemen ze al af? 

• Laat de bibliotheekdirecteur contact opnemen met de schooldirecteur. Aansluiting op 

directieniveau voorkomt hap-snap werken. 

• Als er een mediathecaris is: ga daar ook mee praten, voordat de schooldirecteur gebeld wordt. 

Vraag bovendien ook wat hij of zij graag bij de schooldirecteur zou willen aankaarten. Vanuit 

ieders eigen expertise, zijn openbare bibliotheek en mediatheek op school bond genoten – ze 

kunnen elkaar prachtig aanvullen.  

• Houd de vraag ‘Wat bindt ons en hoe kunnen we elkaar versterken?’ voor ogen in de eerste 

gesprekken. Dat geldt op alle niveaus: de projectleider van het projectteam met docenten en 

mediathecaris, de bibliotheekdirecteur met de schooldirecteur, enzovoort. 

• Zeg nooit nee als een school met een vraag komt. Schakel je netwerk in als je iets niet zelf 

kunt. Als bibliotheek moet je lef hebben en vooral naar de mogelijkheden kijken. 

• Focus op wat de school nodig heeft, die vraag moet eerst helder zijn. Bibliotheken moeten 

aansluiten bij de leerdoelen van de school en ook de termen en begrippen van het 

onderwijs gebruiken.
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Schiedam, waar de Stichting Welzijnswerk betrokken is bij de samenwer-

king tussen school en bibliotheek, is een verhaal apart. In de mediatheek 

is niet alleen een vanuit de bibliotheek gedetacheerde informatiespecia-

list aanwezig, er lopen ook jongerenwerkers rond. Zij voeren gesprekken

met de leerlingen maar staan soms ook achter de uitleenbalie. ‘Om de

doelgroep te begrijpen, moet je weten wat hen bezighoudt’, vertelt de

informatiespecialist. ‘Juist dat kan de drempel om te gaan lezen voor de

jongeren verlagen.’ De jongerenwerkers kennen de leerlingen van de

straat, ze weten wat er speelt. Van de manier waarop zij met de jonge-

ren omgaan steekt de informatiespecialist weer een hoop op. Die kennis

kan ze inzetten bij het benaderen van de leerlingen en bij de keuze voor

een boek. De jongerenwerkers denken ook mee over het opzetten van

projecten op school en daarbuiten. Aan deze projecten worden lessen

gekoppeld, er worden naschoolse activiteiten omheen bedacht en de 

collectie van de bibliotheek wordt erop afgestemd. De jongerenwerkers

zijn dus ook actief betrokken bij de inhoud, motiveren de leerlingen om

aan de activiteiten mee te doen en zorgen er bovendien voor dat ze zich

daarbij een beetje gedragen. Dat werkt goed, de leerlingen vinden het

geweldig. Er zijn er intussen al tweehonderd die aan de naschoolse 

projecten deelnemen.

Om de samenwerking tussen bibliotheek, school en welzijnswerk van 

de grond te krijgen, is in Schiedam veel tijd besteed aan teambuilding. 

Er werden bijvoorbeeld diverse werkgroepen opgericht rond thema’s als

leesbevordering, mediawijsheid en informatievaardigheden. Aan deze

werkgroepen namen vertegenwoordigers van de school en de bibliotheek

deel. Ook werden er informatiebijeenkomsten belegd voor docenten, 

en gaf socioloog Iliass El Hadioui een workshop over jongerencultuur.

Aandacht voor jongerencultuur vindt de projectleider van het van 8 tot

8-concept op school van groot belang. ‘Ons doel is het mogelijk maken

van de overstap van de straatladder naar de maatschappelijke ladder en

ervoor te zorgen dat leerlingen kunnen klimmen.’ 

Bij Biebsearch is al eerder ervaring opgedaan met het opbouwen van 

structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs. Het Castri-

cumse Bonhoeffer College en de Bibliotheek Kennemerwaard zijn dan

ook niet over een nacht ijs gegaan na hun keuze voor Biebsearch. 

Over het draagvlak voor structurele samenwerking op de lange termijn is 

uitgebreid nagedacht. Beide partijen ontdekten dat ze eenzelfde toekomst-

visie delen. Dat is er een van zelfredzame, goed opgeleide en geïnformeer-

de burgers die een zinnige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Hiermee geeft deze bibliotheek een andere invulling aan de eigen edu-

catieve opdracht. ‘De bibliotheek kiest een nieuwe weg. We blijven niet

hangen in oude dienstverlening, we gaan voor een strategische samen-

werking met verschillende partners. We zetten in op educatie en cultuur,

op zelfredzame en ontwikkelde burgers.’ Volgens de bibliotheekdirecteur

maakt dit de bibliotheek onmisbaar en betekent het dat bijzaken vanaf

nu hoofdzaken zullen zijn: structurele ondersteuning van het onderwijs

en het vervullen van de functie van informatiespecialist in brede zin. 

De vo-scholen in het werkgebied zijn nog niet allemaal gewend aan deze

nieuwe rol van de Bibliotheek Kennemerwaard. ‘In de praktijk is er vaak

nog de traditionele vraag naar collecties boeken en lijsten. Terwijl wij

structureel willen samenwerken, nieuwe input willen geven en maatwerk

Om de samenwerking

tussen bibliotheek,

school en welzijnswerk

van de grond te krijgen,

is in Schiedam veel 

tijd besteed aan 

teambuilding.
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willen leveren. Daarom praten we over wat wij in de maatschappij zien.

We vragen dan of scholen zich daarin herkennen en of wij hen daarbij

(…) kunnen ondersteunen.’

Op het Bonhoeffer College werd een speciale werkgroep opgericht,

waarin zowel school als bibliotheek vertegenwoordigd was. Deze werk-

groep ging allereerst samen met de ProBiblio-procesbegeleider na of de

toegang tot Biebsearch vanuit de leeromgeving van de school wel te rea-

liseren was. Alle kosten en baten werden afgewogen. Vervolgens werden

in een jaar tijd wel acht presentaties over Biebsearch gehouden, voor steeds

een andere doelgroep binnen de school, zoals het managementteam, 

docenten en ICT’ers. Uiteindelijk werd gekozen voor Biebsearch en met

een feestje (waarbij ook de wethouder aanwezig was) en een prijsvraag

werd de introductie ervan gevierd. Om Biebsearch financieel mogelijk te

maken, heeft de rector van het Bonhoeffer College geschoven met bud-

getten. ‘Een deel van de kosten is gedekt door scholingsgeld, want ik had

anders ook scholing op digitaal gebied in moeten kopen. Verder schaffen

we minder mediatheekmaterialen aan en hebben we nu een abonnement

op de Krantenbank via Biebsearch.’

Wat is Biebsearch?

Biebsearch is een samenwerkings-

project tussen bibliotheek en

scholen voor voortgezet onderwijs

en middelbaar beroepsonderwijs.

In de samenwerking staan de

wensen en behoeften van de

school centraal. Van daaruit werkt

men samen aan nieuwe mogelijk-

heden om leerlingen te ondersteu-

nen bij het leren. Met Biebsearch

krijgt de leerling via de elektroni-

sche leeromgeving van de school,

de ELO,  toegang tot de (digitale)

diensten van de bibliotheek. 

Ook zijn medewerkers vanuit 

de bibliotheek beschikbaar om

docenten en leerlingen te scholen

op het gebied van mediawijsheid

en leesbevordering. School en 

bibliotheek worden op deze 

manier verbonden met elkaar.     

Het Castricumse 

Bonhoeffer College 

en de Bibliotheek 

Kennemerwaard zijn

niet over een nacht ijs

gegaan na hun keuze

voor Biebsearch.

Anette

http://www.biebsearch.nl
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Zo werkt  het  in Emmen!

Al twintig jaar worden medewerkers van de Bibliotheek Emmen als media-

thecaris op vo-scholen in de buurt gedetacheerd. Een aantal van hen is

intussen in vaste dienst van de school gaan werken. Op dit moment zijn

er in de gemeente Emmen zeven gedetacheerde mediathecarissen werk-

zaam op vier scholen voor voortgezet onderwijs. 

De bibliotheek laat de mediathecarissen bewust in duo’s werken. Dit waar-

borgt de continuïteit, en bovendien vullen de mediathecarissen elkaar

aan, is het idee. ‘Vaak houdt de een van ontwikkelwerk en is de ander

wat beter in het leggen van de contacten binnen de school’, vertelt een

bibliotheekmedewerkster. ‘Dat ontstaat gaandeweg. Het is niet zo dat

we bewust duo’s met verschillende competenties bij elkaar zoeken.’ 

Daarnaast vindt de bibliotheek het een must dat elke mediathecaris 

behalve op school ook minstens één dagdeel per week in de bibliotheek

aan het werk is. Zij blijven op deze manier op de hoogte van ontwikke-

lingen in het bibliotheekwerk, en vormen een logische schakel tussen 

bibliotheek en school. Een mediathecaris: ‘Zeker voor leerlingen die niet

gewend zijn naar de bibliotheek te gaan, is het prettig dat ik kan zeggen

“Kom dan en dan, dan ben ik er en dan help ik je”.’ Zo neemt ze soms

ook een groepje dyslectische leerlingen mee. ‘Die vinden de bibliotheek

vaak eng, maar ik laat ze dan zien dat dat echt niet zo is. Het gaat me er

dan niet om ze de boeken te laten zien en ze te demonstreren wat waar

in de kast staat. Ik wil ze de sfeer laten proeven.’ 

Op deze manier wordt de drempel om een keer naar de bibliotheek te

gaan minder hoog. De school ziet dit ook en betaalt er graag voor. Een

gedetacheerde bibliotheekmedewerker is namelijk duurder dan iemand

zelf in dienst nemen. Maar de school heeft dit er graag voor over. ‘De bi-

bliotheek is verantwoordelijk voor de bezetting en eventuele vervanging

als dat nodig is’, legt de teammanager educatie van de bibliotheek uit.

‘Bovendien heeft de bibliotheek de kennis in huis. Een mediathecaris die

naast het werk op school ook werkzaam is in de bibliotheek heeft een

behoorlijke plus ten opzichte van een geïsoleerde persoon in de school.’

Zowel de school als de bibliotheek plukt er de vruchten van, is haar over-

tuiging. ‘Het is een wisselwerking waar beide profijt van hebben.’ ■

Zo gaat het goed! Suggesties

voor een goede samenwerking

• Onderzoek de meerwaarde van 

en het draagvlak voor samen-

werking. Richt hiervoor een 

speciale werkgroep op waarin 

zowel school als bibliotheek is 

vertegenwoordigd.

• Vermijd als bibliotheek de 

leveranciersrol: denk en doe als 

scholen. 

• Denk in het ritme van de school:

in september moet voor een 

school het hele jaarprogramma 

duidelijk zijn. 

• Met slim budgetteren is er 

financieel vaak meer mogelijk 

dan het aanvankelijk leek. 



> 16

3 | E X P E R T I S E

De kern van een succesvolle samenwerking tussen bibliotheek en school, 

is de deskundigheid van mediathecarissen en/of docenten op school en

educatie-specialisten in de bibliotheek. Beide zullen ze moeten investeren

in professionele medewerkers, die vanuit hun eigen kennis en expertise

samen de samenwerking vorm, kleur en inhoud geven. 

3.1 | Op school
Alle scholen uit deze brochure, op een na, hebben een professionele 

mediathecaris in dienst. De vmbo-scholen zijn blij met hun mediathecaris.

Welke eigenschappen en vaardigheden moet een goede mediathecaris 

volgens de geïnterviewden bezitten? Affiniteit met de doelgroep en goed

met jongeren kunnen omgaan – dat is een eerste vereiste. ‘Je moet leer-

lingen kunnen bereiken en je moet begrijpen wat er speelt op een school’,

zegt de een. ‘Juist met vmbo-leerlingen moet je een klik hebben’, zegt de

ander. Maar feeling hebben met jongeren is niet genoeg. Ook een per-

soonlijke benadering is van belang, zeker bij vmbo-leerlingen, vinden de

mediathecarissen. Zo doet een van hen haar best de namen van leerlingen

te onthouden en geeft ze niet alleen boekentips, maar vraagt ze ook

achteraf hoe een leerling het boek vond. En een ander zegt: ‘Ze houden

van informele gesprekjes en hebben je hulp echt nodig.’ Havo/vwo-leer-

lingen zoeken het zelf wel uit, merkt ze; vmbo-leerlingen willen je graag

leren kennen. 

De mediathecaris uit Emmen illustreert haar aanpak met een citaat van

de schrijver Antoine de Saint-Exupéry: ‘Als je een boot wilt bouwen, ga

dan niet meteen hout verzamelen, planken zagen en werk verdelen, maar

zorg dat de mensen verlangen naar de grote volle zee.’ Zo is het ook

precies met lezen in het vmbo, vindt ze. ‘Vmbo-leerlingen in de leeftijd

12-16 jaar zijn geen lezers, je moet ze op de een of andere manier weten

te prikkelen om ze tot lezen te laten komen. Je moet ze het mooie van

een boek echt laten voelen en ervaren. Als ze dat gevoel eenmaal hebben,

krijg je ze wel aan het lezen.’ Voorlezen is daar ook een goede manier

voor, vindt ze, zo probeert ze ook de docenten op school te stimuleren

om voor te lezen. Door voorlezen maken leerlingen kennis met boeken

die ze misschien anders zelf niet gekozen zouden hebben. Ook de voor-

leeswedstrijd Read2Me! kan daarbij motiverend werken.

Mediathecarissen kennen als het goed is veel boektitels om leerlingen 

op school te kunnen adviseren. Dat is nog een vak apart, legt een van de

mediathecarissen uit. ‘Je moet als mediathecaris wel een beetje de trucjes

kennen. Bij jongens moet je bijvoorbeeld een beetje nonchalant en luchtig

titels aandragen.’ Moet je als mediathecaris ook alle boeken die je advi-

seert gelezen hebben? Nee hoor, vindt een van de geïnterviewden. ‘Je

hoeft niet alles te lezen, als je maar goed luistert. Ik hoor veel over boe-

ken van de leerlingen, en dat vertel ik dan weer door.’ Een docent denkt

dat het juist bij vmbo-leerlingen van belang is dat een mediathecaris goed

luistert naar een leerling en dan een boek kan adviseren vanuit het gevoel.

Read2Me!

Read2Me! is de voorleeswedstrijd

voor brugklassers van alle school-

typen. De bibliotheken organiseren

Read2Me! in samenwerking met

het voortgezet onderwijs in hun

werkgebied. De wedstrijd wordt

georganiseerd in vier rondes:

• op schoolniveau

• op lokaal niveau binnen het 

werkgebied van een basisbiblio-

theek met meerdere vo-scholen

• op provinciaal niveau met alle 

deelnemende bibliotheken

• op landelijk niveau met (een 

gedeelte van) de provincies.

Zie www.read2mevoorleeswed-

strijd.nl.    

‘Vmbo-leerlingen in de

leeftijd 12-16 jaar zijn

geen lezers, je moet ze

op de een of andere

manier weten te 

prikkelen om ze tot

lezen te laten komen.’

Anette

http://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
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Natuurlijk moeten mediathecarissen daarnaast deskundig zijn en zich op

de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen. De kennis die ze in huis

hebben, mogen ze best meer etaleren, vindt een van hen. ‘Ik heb geleerd

dat je als mediathecaris soms je gewicht in de schaal moet gooien. Dat is

precies wat ook vanuit de bibliotheek wordt gewaardeerd: een media-

thecaris die zeggingskracht heeft en een vinger in de pap heeft op school.’

Er werden nog meer eigenschappen genoemd: doorzettingsvermogen en

de creativiteit om zelf dingen te ontwikkelen. Niet alleen goed met jon-

geren overweg kunnen, maar ook in staat zijn goede contacten te onder-

houden met docenten, ouders en bibliotheek. Zichtbaar zijn, meedoen

met schoolse activiteiten, aansluiten bij sectievergaderingen. Een open

mind hebben, out of the box kunnen denken, signalen kunnen opvangen

en daar dan ook iets mee doen. Alles bij elkaar een aardig eisenpakket.

Op het Christelijk VMBO Harderwijk is geen mediathecaris werkzaam, 

om financiële redenen. De docent Nederlands van de school betreurt dat,

ze denkt dat er veel te winnen zou zijn als de collectie op school up-to-

date zou zijn en leerlingen door een mediathecaris geholpen worden een

passend boek te kiezen. De beleidsmedewerker uit de bibliotheek voegt

toe dat een mediathecaris een hele goede vraagbaak kan zijn voor leer-

lingen. ‘Hij of zij kan vragen aan de orde stellen die docenten de leerlin-

gen niet stellen.’ Maar enthousiaste docenten zijn ook heel belangrijk om

het lezen te bevorderen. Het gaat erom dat docenten en mediathecarissen

zich inleven in jongeren, weten wat hen bezighoudt en hoe je met jon-

geren om moet gaan. Pas dan wordt de drempel naar lezen en naar de

bibliotheek verlaagd.

3.2 | In  de bibl iotheek
Natuurlijk moeten ook medewerkers educatie van de bibliotheken hun

vak verstaan. Om tot een goede samenwerking met vmbo-scholen te

komen, zullen ze daarbij wel iets van de omgang met jongeren af moeten

weten. Een punt dat aandacht vraagt, horen we op meerdere scholen en

in meerdere bibliotheken. Bibliotheekmedewerkers vinden het vaak lastig

om de vonk, de aanstekelijkheid op een klas vmbo’ers over te brengen. 

Tips voor mediathecarissen

• Wees zichtbaar. Praat met 

docenten, sluit aan bij sectie- 

vergaderingen en doe aan 

zoveel mogelijk schoolse activi-

teiten mee. Leg ook contact 

met andere mediathecarissen 

om samen dingen uit te denken 

en ervaringen uit te wisselen.  

• Vergroot je deskundigheid door 

cursussen en opleidingen te 

volgen, en zorg dat je op de 

hoogte blijft van nieuwe (digitale)

ontwikkelingen. Een media -

thecaris moet voorliggen op de 

leerlingen op het gebied van 

digitale ontwikkelingen.  

• Probeer te denken vanuit de 

school en na te gaan wat er 

speelt. Stel je daarbij niet te 

bescheiden op. Laat zien wat je 

weet en kunt. En neem het 

voortouw als het bijvoorbeeld 

gaat om het inplannen van 

docenten voor een les in de 

mediatheek.

• Beschouw de openbare biblio-

theek als bondgenoot – media-

theek en bibliotheek kunnen 

elkaar prachtig aanvullen. 
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De bibliotheek zou daarom meer moeten investeren in de expertise en

vaardigheden van de medewerkers op pedagogisch en didactisch vlak,

horen we van meerdere geïnterviewden. Dat proces is trouwens ook al

aan de gang. Vanuit Biebsearch zijn een basisreader en een werkboek

ontwikkeld, speciaal met het oog op het vergroten van didactische vaar-

digheden van bibliotheekmedewerkers2. In de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam bestaan plannen om de eigen medewerkers een training 

pedagogisch-didactische vaardigheden aan te bieden. Daarnaast zou de

medewerker van de Amsterdamse bibliotheek graag zien dat haar collega’s

in de front-office vertrouwd zijn met de website www.lezenvoordelijst.nl.

Want goed kunnen omgaan met jongeren is één ding; idealiter zijn biblio-

theekmedewerkers ook goed voorbereid op vragen van leerlingen over

het kiezen van een boek. 

In Harderwijk klinken vergelijkbare geluiden. ‘Bibliotheekmedewerkers

hebben lang niet altijd de pedagogische en didactische vaardigheden die

nodig zijn’, zegt ook hier een beleidsmedewerker. ‘Hoe ga je met jongeren

om en hoe help je ze bij het kiezen van een passend boek? Als wij als 

bibliotheken meer jongeren in de bibliotheek willen hebben, zullen we

daaraan moeten werken.’ Ze is ervan overtuigd dat de aansluiting bij het

onderwijs de bibliotheken veel zal brengen. ‘Jongeren brengen leven in

de brouwerij. Zij zijn de klanten van de toekomst.’

Veel scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen regelmatig de open-

bare bibliotheek bezoeken. ‘Juist voor onze leerlingen is dat belangrijk.

Die krijgen dat meestal niet van huis uit mee’, zegt een docent. Ook in

Someren zien ze graag dat leerlingen de weg naar de openbare biblio-

theek weten te vinden, temeer daar de school geen eigen boekencollectie

heeft. Leerlingen moeten weten waar ze boeken kunnen halen en be-

trouwbare informatie kunnen vinden. ■

Tips voor bibliotheken

• Ga na wie er geschikt is om 

eventueel op school gedeta-

cheerd te worden. Affiniteit met

de leeftijdsgroep 12-16 jaar is 

een voorwaarde. 

• Ook medewerkers in de front -

office moeten voorbereid zijn op

vragen van jongeren. 

• Investeer in deskundigheids -

bevordering op het gebied van 

pedagogische en didactische 

vaardigheden bij de medewer-

kers die de school ingaan of op 

andere manieren te maken 

krijgen met vmbo-leerlingen.

2  
Deze reader en het bijbehorende werkboek zijn te downloaden via www.biebsearch.nl.

Anette

Anette

http://www.lezenvoordelijst.nl
http://www.biebsearch.nl/index.php/actueelvo/88-biebdactiek
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4 | C O L L E C T I E

Een voorwaarde om tot lezen te komen is dat leerlingen voldoende boe-

ken in de buurt hebben, die aansluiten bij hun leefwereld, belangstelling

en niveau. Sommige vmbo-scholen kiezen dan ook bewust voor een uit-

gebreide eigen boekencollectie, sommige scholen zoeken andere oplos-

singen om boeken in de buurt van hun leerlingen te brengen.

4.1 | Eigen col lect ie
Het Amsterdamse Nova College is zo’n school met een uitgebreide boeken-

collectie: er staat daar een flinke en goede collectie boeken in de media-

theek, afgestemd op het niveau en de interesse van de leerlingen. Dat

heeft het LIFE College in Schiedam ook. De boeken die hier geleend kun-

nen worden, zijn niet het eigendom van de school, maar van de biblio-

theek. De bibliotheek maakt een voorselectie van boeken, waarna de 

informatiespecialist op school nagaat of deze selectie bij de leerlingen 

aansluit. De school heeft wel eenmalig een bedrag ter beschikking ge-

steld om de collectie uit te breiden. Docenten en leerlingen werd toen

gevraagd om suggesties voor aan te schaffen materialen. Bij de meeste

mediatheken kunnen behalve boeken ook tijdschriften, films en games

geleend worden. De mediathecaris van het Esdal College in Emmen

neemt regelmatig een (goedkoop) proefabonnement op typische meisjes-

tijdschriften over kleding en make-up. Zo probeert ze de leerlingen tot

lezen te verleiden. Zij vindt het belangrijker dát ze lezen dan wát ze lezen.

Voor jongens haalt ze de boeken ‘Guinness World Records’ in huis. 

‘Jongens willen nu eenmaal graag boeken waar je iets van op kunt steken’,

zegt ze.

Ook op het LIFE College

in Schiedam vormt de

mediatheek het middel-

punt van de school. 

Dat komt doordat de

school van de media-

theek een multi -

functionele ruimte 

heeft gemaakt.
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Ook op het LIFE College in Schiedam vormt de mediatheek het middel-

punt van de school. Dat komt doordat de school van de mediatheek een

multifunctionele ruimte heeft gemaakt. Niet alleen staat er de materialen-

collectie opgesteld, maar in deze ruimte zijn ook overleg- en werkplekken,

er worden tentoonstellingen georganiseerd en er is een podium dat bij

presentaties wordt gebruikt. Zo leren leerlingen en docenten de weg

naar de mediatheek wel te vinden. 

De leerlingen van het Schiedamse LIFE College gaan elke drie weken klas-

sikaal met hun mentor naar de mediatheek op school om een boek te

ruilen of te verlengen. In Amsterdam gebeurt iets dergelijks. Alle eerste

en tweede klassen van het Nova College ruilen of verlengen hun boeken

hier maandelijks in de eigen mediatheek. Deze uren worden per klas 

ingeroosterd, als er mediathecarissen aanwezig zijn om de leerlingen te

begeleiden. Dat is van groot belang, vindt het hoofd van de mediatheek,

want boeken kiezen is voor vmbo-leerlingen vaak moeilijk. Ze hebben

minder kaders, weten minder van schrijvers af, dus moet je ze helpen 

kiezen. 

4.2 | Geen eigen col lect ie
Op scholen waar geen eigen boekencollectie aanwezig is, nemen docenten

soms individuele initiatieven. Het is belangrijk dat er leuke, aantrekkelijke

boeken in de buurt zijn, vindt een docent Nederlands van Christelijk VMBO

in Harderwijk. ‘Ze moeten dichtbij zijn, anders haken leerlingen af. Ze

vinden het lekkerder om in de bieb rond te struinen en rond te kijken.

Om op internet te zoeken, moet je toch al heel gericht weten welk boek

je wilt hebben.’ Daarom heeft ze samen met de conciërge een speciale

boekenkar in elkaar geknutseld. De docent zit in de selectiecommissie

voor de Jonge Jury en krijgt daarom veel geschikte en recente boeken

voor jongeren thuisgestuurd. Deze neemt ze mee naar school en zet ze

in de boekenkar. Leerlingen kunnen hieruit een boek lenen voor het ‘stil-

lezen’ dat in de brugklassen van de theoretische leerweg is ingevoerd. 

Ook het Varendonck-College in Someren heeft een eigen mediatheek,

maar daar zijn geen leesboeken te vinden. Niet alle docenten zijn hier

gelukkig mee. Een docente Nederlands zou liever zien dat er boeken op

De Jonge Jury

De Jonge Jury is een leesbevorde-

ringsproject voor jongeren van 

12 tot 16 jaar. Zij lezen tussen half

augustus en eind februari naar

eigen keuze een aantal jeugdboe-

ken uit het jaar ervoor en brengen

een stem uit op hun favoriete 

titels. De vijf boeken die de mees-

te stemmen ontvangen, worden

genomineerd voor de Prijs van de

Jonge Jury. Doel van het Jonge

Jury-project is om jongeren te 

stimuleren jeugdboeken te lezen

en zelf te jureren. 

Zie www.jongejury.nl.

Anette

http://www.jongejury.nl
http://www.dejongejury.nl
http://www.jongejury.nl


21 <

school aanwezig zijn. Daarom heeft ze vanuit de vakgroep Nederlands

een kleine collectie boeken in haar lokaal gezet voor de leerlingen. 

Zij denkt dat de drempel voor leerlingen om de bibliotheek te bezoeken

te hoog is, zelfs al staat die dichtbij school. Tekenend voor de goede ver-

houdingen tussen bibliotheek en school is dat zij na deze signalen intus-

sen samen in gesprek zijn gegaan om te kijken of er mogelijkheden zijn

boeken nog dichter in de buurt van de leerlingen te brengen.  

In Harderwijk concentreert de samenwerking tussen het Christelijk VMBO

en de lokale bibliotheek zich tot nog toe rond de invoering van Biebsearch,

waarmee het mogelijk wordt om digitaal boeken te reserveren en te

laten bezorgen op school. Dit programma was al ingevoerd op de vo- en

mbo-scholen die hoorden bij de Landstede Groep. Toen de Harderwijkse

school zich ook bij deze groep aansloot, stond de directeur te popelen

om met Biebsearch aan de slag te gaan. Het paste naadloos in het taal-

beleidsplan van de school. Omdat de zakelijke afspraken allemaal al 

gemaakt waren op bestuursniveau, richtte de aandacht zich meteen op

de praktische invoering van het programma. Bibliotheekmedewerkers

kwamen op school instructie geven, er werden pasjes georganiseerd en

de logistiek van het boekentransport werd op poten gezet. Dat klinkt

eenvoudiger dan het was, vertelt de beleidsmedewerker van de biblio-

theek. ‘Eerst bleven kratten met boeken nog wel eens bij de balie op

school staan en kwamen ze helemaal niet bij de leerlingen terecht. 

Dat is logisch als de betreffende medewerkers niet weten hoe Biebsearch

werkt, maar het is wel zonde natuurlijk.’ Ze is dan ook van mening dat

alle docenten en ook het ondersteunend personeel in Biebsearch geïnstru-

eerd zouden moeten worden. ‘Biebsearch maakt samenwerking tussen

bibliotheken en scholen mogelijk’, zegt ze. ‘Maar vaak ben je wel afhan-

kelijk van individuele docenten in de school en de personele mogelijkheden

binnen de bibliotheek om de samenwerking tot een succes te maken. 

Om lezen te bevorderen, hebben we goede ambassadeurs nodig, dat zijn

de docenten.’ Op dit moment is men in Harderwijk bezig na te denken

over hoe Biebsearch (meer) kan worden ingebed in het curriculum op

school. ■

Tips en adviezen over de collectie

• Maak van de mediatheek een 

levendige ruimte waar leerlingen

en docenten graag komen, bij-

voorbeeld door het organiseren 

van tentoonstellingen, een 

podiumfunctie en lees-, overleg-

en werkplekken.

• Wees creatief bij het aanschaffen

van allerlei soorten boeken (fictie

en non-fictie), kranten, tijd-

schriften, strips et cetera, zodat 

leerlingen gevarieerde teksten 

kunnen lezen.

• Ook al is er een goede collectie 

beschikbaar op school: laat leer-

lingen toch ook kennismaken 

met de bibliotheek, zodat ze 

daar de drempel over durven 

gaan en er de weg kennen.
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5 | L E E S -  E N  M E D I A P L A N  

Met een lees- en mediaplan werken scholen structureel en schoolbreed

aan de versterking van leesbevordering en informatievaardigheden bij

hun leerlingen. Het opstellen van een lees- en mediaplan helpt bij het

borgen van leesbevordering en mediawijsheid in het onderwijs. 

5.1 | De rol  van de mediathecar is
Om leesbevordering echt volwaardig onderdeel te laten worden van taal-

en leesbeleid op school, is het noodzakelijk om schoolbestuur en gemeente

bij het beleid te betrekken. Belangrijk bij het opstellen van jaarprogram-

ma’s is ook dat de schoolleiding het belang van leesbevordering inziet en

de activiteiten die het lezen kunnen bevorderen ondersteunt – dat helpt

bij de inbedding van activiteiten. In de dagelijkse praktijk hebben media-

thecarissen vaak een belangrijke rol bij het integreren van leesbevordering

en mediawijsheid in het curriculum. Zo stelt de mediathecaris van het

Nova College Amsterdam ieder jaar het programma ‘fictie en mediawijs-

heid’ op, een schema waarin staat weergegeven op welke manier de 

mediatheek bijdraagt aan het onderwijs in fictie en mediawijsheid. 

De website www.leesplan.nl is hierbij een handig instrument. Uit haar

verhaal blijkt dat het beleid op het Nova College Amsterdam echt vanuit

de praktijk is opgezet, en langzamerhand zijn ideeën en ervaringen uit

de praktijk ‘doorgesijpeld’ naar jaarplannen en geformaliseerd. 

Ook de bibliotheken kunnen hierbij een rol spelen. De vo-specialist van

de Openbare Bibliotheek Amsterdam ziet wel wat in het opzetten van

een werkgroep van mediathecarissen naar het voorbeeld van de Biblio-

theek Den Haag, waar al sinds 1999 overleg bestaat tussen bibliotheek

en mediathecarissen. In zo’n werkgroep kunnen mediathecarissen uit de

regio ervaringen en ideeën uitwisselen en de bibliotheek kan daarbij

input leveren. 

Het opstellen van een

lees- en mediaplan

helpt bij het borgen 

van leesbevordering 

en mediawijsheid 

in het onderwijs. 

Anette

http://www.leesplan.nl
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5.2 | De rol  van docenten
Op sommige scholen is wel beleid, maar moet dat nog worden uitgewerkt of

moeten eerst andere hobbels worden genomen. Maar het is lang niet een-

voudig docenten zover te krijgen. Zij zijn vaak gehecht aan hun autonomie

en aan de jaarplannen voor hun vak. Als mediathecaris moet je dus inventief

zijn vertelt de mediathecaris van het Esdal College. ‘Docenten hebben vaak

de neiging om te zeggen: “Sorry, dat past niet in het jaarplan voor mijn vak”.

Maar ik probeer altijd samen met hen een manier te vinden om het er toch in

te laten passen’, vertelt ze. Daarnaast zien niet alle docenten het belang van

taal en lezen in. Ook aan hun eigen taalvaardigheid schort het nog wel eens.

Sommige vmbo-docenten zijn nu eenmaal vooral praktijkdocent: met taal en

lezen hebben ze niet zo veel. 

Op het Christelijk VMBO Harderwijk is nog niet zo lang geleden een taal-

werkgroep ingesteld die probeert de betrokkenheid van de docenten bij taal

en lezen te bevorderen. Om immers een schoolbreed taalbeleid te kunnen uit-

rollen, moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan. In de taalwerkgroep

zit daarom ook een vakdocent die wél het belang van lezen inziet en de brug

kan slaan naar zijn collega’s. Een van de dingen die de taalwerkgroep heeft

gedaan, is het ontwikkelen van een speciale boekenlegger met daarop acht

praktische richtlijnen voor docenten. De boekenlegger heeft als titel ‘onder-

wijs = taal’. ‘Ik behandel elke les twee à drie moeilijke woorden’ is een van de

suggesties erop. ‘Ik laat leerlingen vaak schrijven om lesstof te verwerken’ is

een andere. Docenten helpen elkaar zich de boekenlegger eigen te maken.

Dat doen ze door bij elkaar in de klas te kijken. Worden de suggesties van de

boekenlegger opgevolgd? En in hoeverre heeft een docent in de gaten hoe

leerlingen lezen, wat ze moeilijk vinden?

Op het LIFE College in Schiedam is voor docenten een tweedaagse training

georganiseerd om het belang van lezen aan de orde te stellen. De school is

doordrongen van de grote rol die lezen speelt bij het verbeteren van de leer-

prestaties en het succes in de (studie) loopbaan van leerlingen. Op het Some-

rense Varendonck-College kregen docenten een studiemiddag over taalbeleid

en het belang van lezen aangeboden. Tijdens deze studiemiddag werd de

stelling voorgelegd ‘Als kinderen op het vmbo niet lezen, dan ligt laaggelet-

terdheid op de loer’. Dat sprak aan. Maar volgens een afdelingsleider is er

nog wel werk aan de winkel. Vooral docenten in de bovenbouw en praktijk-

docenten moeten meer van het belang van lezen worden doordrongen, vindt

hij. ‘Docenten moeten daadwerkelijk het goede voorbeeld geven en aandacht

hebben voor taal in hun les. Dat geldt ook voor de niet-talendocenten.’ 

Om projecten te borgen en continuïteit te geven, worden soms verschillende

onderwijsdoelen met elkaar verknoopt. Op het Schiedamse LIFE College bij-

voorbeeld nemen leerlingen van het mbo (dat aan deze school verbonden is)

zwakke lezers onder hun hoede door samen te lezen. Tot nog toe gebeurde

dit vrijwillig, maar de school overweegt om de mbo-leerlingen hier studie-

punten voor te geven. Iets dergelijks gebeurt al op het Nova College in 

Amsterdam. Derdejaars leerlingen zorg en welzijn kunnen hier een maat-

schappelijke stage volgen door voor te lezen aan kleuters. Zo snijdt het mes

aan twee kanten: de leerlingen lopen stage, maar worden ook aan het lezen

gezet. Door het lezen aan een stage te koppelen wordt het lezen geborgd. ■

Zo wordt het structureel – tips

voor planmatig werken

• Werk als bibliotheekdirectie 

en schoolleiding samen bij het 

vormgeven van lees- en taal -

beleid. Betrek hierbij ook 

schoolbestuur en gemeente.

• Benoem een docent van een 

praktijkvak in de taalwerkgroep

– die kan helpen een brug te 

slaan naar praktijkdocenten die 

niet zoveel hebben met taal en 

lezen. 

• Zorg ervoor dat docenten betrok-

ken zijn bij het integreren van 

lezen en mediawijsheid in hun 

vak. 
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6 | A C T I V I T E I T E N  

Lezen is voor vmbo-leerlingen meestal geen vanzelfsprekendheid. Het is

niet ‘cool’ en ze krijgen het thuis ook vaak niet met de paplepel ingegoten.

Tegelijkertijd kunnen ze overal informatie vandaan halen. Ook ongewild

krijg je in onze maatschappij een hoop informatie over je uitgestort. Het

is handig als je daar een beetje de weg in kunt vinden. Op de scholen

blijkt ook dat taal en lezen voor de verschillende leerwegen binnen het

vmbo een andere aanpak nodig hebben. In dit hoofdstuk beschrijven we

hoe op de scholen wordt gewerkt aan leesbevordering en mediawijsheid

in het onderwijs.

6.1 | Leesbevorder ing 

Vri j  lezen

Op het Esdal College in Emmen zijn leerlingen verplicht altijd een boek

bij zich te hebben, om in te kunnen lezen als er een les uitvalt. Ook op

het Somerense Varendonck-College is dit verplicht, zodat leerlingen aan

het eind van de lessen, als er tijd over is, een boek kunnen lezen. Op deze

school zijn ook uren ‘vrij lezen’ ingeroosterd. Heb je geen boek bij je, dan

moet je onder begeleiding lezen na schooltijd. Dat klinkt erger dan het

is, want tijdens zo’n inhaalles krijgen de leerlingen thee met iets lekkers.

Aan het begin van het schooljaar worden deze inhaallessen druk bezocht.

Later zijn de leerlingen aan de maatregel gewend en hebben ze eigenlijk

altijd wel een boek bij zich. Op deze school ziet men ook duidelijke ver-

schillen tussen vmbo-leerlingen van verschillende leerwegen. ‘Mavo-leer-

lingen vergeten vrijwel nooit een boek mee te nemen en dat ligt bij de

basis-leerlingen toch wat lastiger.’ 

Op het Esdal College in

Emmen zijn leerlingen

verplicht altijd een 

boek bij zich te hebben,

om in te kunnen lezen

als er een les uitvalt.

Ook op het Somerense

Varendonck-College 

is dit verplicht.



Er zijn meer vmbo-scholen die ‘leestijd’ hebben ingeroosterd. Op het LIFE

College in Schiedam bijvoorbeeld wordt in de onderbouw dagelijks een

kwartier gelezen. In de brugklassen van het vmbo in Harderwijk is dit een

lesuur per week voor de theoretische leerweg. In Amsterdam hebben ze

gemerkt dat leerlingen ook graag deelnemen aan leesclubs. 

Leesplezier

Voor docenten en mediathecarissen is het dus de kunst om het lezen bij

leerlingen te stimuleren. De directeur van het Christelijk VMBO Harder-

wijk beseft dat het daarbij gaat om leesplezier, het goede boek kiezen

en kilometers maken. Een docente: ‘Het is belangrijk om de weerstand

tegen lezen weg te nemen en erachter te komen waar die weerstand door

komt. Bij de meeste leerlingen gaat het dan om te weinig leesvaardigheid

of een concentratieprobleem. Dan is lezen echt niet leuk en voelt het als

falen ten opzichte van de rest van de groep.’ Zelf probeert ze door middel

van gesprekjes met leerlingen (en soms ook met ouders) erachter te komen

waarom een leerling het lezen niet leuk vindt. ‘We moeten proberen uit

de spiraal te komen en iets vinden wat de leerling wél leuk vindt om te

lezen. Ik vraag zo’n leerling dan: Wat zou je, als je dan toch echt moet,

willen lezen? Is dat de Donald Duck? Dan pakken we de Donald Duck om

ervoor te zorgen dat het plezier in lezen ontstaat en het balletje verder

gaat rollen.’

Herkenning & erkenning

Ook de mediathecaris van het Nova College Amsterdam heeft te maken

met een grote groep notoire niet-lezers op school. Ze gebruikt bij deze

leerlingen de strategie van de brochure ‘Meer lezen, beter in taal’ om ze

aan het lezen te krijgen. Ze zegt dan bijvoorbeeld tegen ze: ‘Jullie moeten

boeken lezen hier op school. Waarom? Omdat we weten dat lezen goed

is voor woordenschat en begrijpend lezen.’ Dat werkt echt, ook bij leer-

lingen! Ook vindt ze het belangrijk dat leerlingen boeken over hun eigen

cultuur of leefwereld kunnen lezen. De boekenkasten in de mediatheek

laten dan ook tal van titels zien die verwijzen naar andere landen of onze

multiculturele samenleving. ‘Alles draait om herkenning en erkenning.’

De informatiespecialist van het Schiedamse LIFE College benadrukt dat je

snel moet handelen. ‘Als ze al iets willen hebben, dan willen ze het met-

een en anders hoeft het niet meer.’

Sommige scholen maken gebruik van bestaande leesbevorderingsprogram-

ma’s. Het Varendonck-College in Someren gebruikt bijvoorbeeld ‘Bazar’,

aangepast aan de eigen school en de eigen leerlingen. Op andere vmbo’s

ontwikkelt de mediathecaris samen met een paar docenten programma’s

en lessen voor leesbevordering. ‘Het is belangrijk om in relaties te inves-

teren en enthousiaste mensen om je heen te verzamelen’, licht de infor-

matiespecialist van het Schiedamse LIFE College toe. ‘Mensen vertellen

dat ze moeten gaan werken aan leesbevordering werkt niet. Kijk welke

docenten het leuk vinden en ga samen met hen verder nadenken over de

mogelijkheden.’

Maar de scholen organiseren meer om het lezen aantrekkelijk te maken.

Ze doen bijvoorbeeld mee aan landelijke projecten van Stichting Lezen

(zoals De Weddenschap of Read2Me!), ze nodigen een schrijver uit, of
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Leeskr8!

De bibliotheken in de vier 

grote steden hebben gezamenlijk

Leeskr8! opgezet, bedoeld voor

leerlingen uit de onderbouw vmbo

en praktijkonderwijs in de leeftijd

van 13–15 jaar. Doel van het 

project is het vergroten van lees-

plezier, woordenschat en verbeel-

dingskracht. Op de website van

Leeskr8! staat een lesmodule,

waarmee docenten met behulp

van een database met meer dan

150 actuele boektitels, diverse 

interactieve lessen kunnen samen-

stellen. Zie www.leeskr8.nl

Anette

http://www.leeskr8.nl
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verzinnen een project rondom een bepaalde schrijver of een bepaald

boek. Traditionele boekverslagen (die leerlingen toch alleen maar van 

elkaar kopieerden) zijn vervangen door verwerkingsopdrachten die een

beroep doen op verschillende soorten talenten en vaardigheden. Een

leerling moet bijvoorbeeld een plattegrond tekenen van het huis waar-

over het boek ging, of op een tijdsbalk de loop van de gebeurtenissen in

een boek weergeven. Op het Esdal College in Emmen mogen leerlingen

ook zelf met suggesties voor verwerkingsopdrachten komen. Zo had een

leerling inspiratie om muziek te schrijven bij een boek dat hij had gelezen.

Op het Amsterdamse Nova College kwam de mediathecaris, geïnspireerd

door de site www.whyilovethisbook.com, met het idee om de ouderwetse

boekverslagen te vervangen door filmpjes. Leerlingen moesten in één 

minuut voor de camera vertellen wat ze van een boek vonden. De filmpjes

werden weer gemonteerd door de ICT-leerlingen op school. Een geslaagd

experiment waar de school een vervolg aan wil geven. Mogelijk wordt

het project zelfs schoolbreed uitgerold.

Sociale media,  twitter  etc .

Om de drempel naar de mediatheek te verlagen, zetten sommige scholen

sociale media in. Zo heeft de mediatheek van het Nova College in Amster-

dam een eigen Facebook-pagina, net als de mediatheek van het Schiedam-

se LIFE College. Op deze Facebook-pagina staan boekbeschrijvingen en

aankondigingen van activiteiten. De directeur van het Christelijk VMBO

in Harderwijk zet Twitter in om leerlingen tot lezen te bewegen. Hij leest

zelf erg veel en verzamelt boekentips die hij vlak voor de vakantie aan

leerlingen doorgeeft via Twitter. De directeur gebruikt Twitter trouwens

ook voor wedstrijdjes, om taalfoutjes op te sporen. De leerlingen kunnen

hier dan een traktatie mee verdienen.

Een mediathecaris op het Emmense Esdal College past sociale media toe

bij het uitvoeren van projecten. Voorbeeld is een poëzieproject waarbij

leerlingen de uitgebreide mogelijkheden van hun mobiele telefoon moes-

ten inzetten. Ideeën voor het toepassen van sociale media in het onder-

wijs haalt deze mediathecaris onder andere uit het boek ‘Smihopedia.

Aan de slag met sociale media in het onderwijs’ van Erno Mijland. Zij ziet

leesbevordering en mediawijsheid niet los van elkaar. Zo heeft ze bijvoor-

beeld wel eens de Jonge Jury en informatievaardigheden verwerkt in een

project dat ze had opgezet.

De Weddenschap

De uitdaging van De Weddenschap

is om in een half jaar tijd drie

boeken te lezen. Wanneer dat lukt

is de missie voltooid. Leerlingen

krijgen een certificaat en maken

kans op mooie prijzen. Drie beken-

de Nederlanders fungeren als boeg-

beeld van de campagne. Zij vertel-

len op de website welke boeken

zij van plan zijn om te gaan lezen.

Zie www.deweddenschap.nl.

Om de drempel naar de

mediatheek te verlagen,

zetten sommige scholen

sociale media in.

Anette

Anette

http://www.whyilovethisbook.com
http://www.deweddenschap.nl
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6.2 | Mediawi jsheid   

Hoe vinden jongeren de weg in de stroom informatie die op ze afkomt?

Dat is waar het om draait bij mediawijsheid. Hoe scheid je het kaf van

het koren? Hoe vind je de informatie die je nodig hebt en die ook nog

betrouwbaar is?

In  de bibl iotheek

Leerlingen krijgen vaak een introductie in de openbare bibliotheek die

gericht is op mediawijsheid. Dat kan aan de hand van een spel, zoals

‘Whodunnit’ of het ‘Bibliospel’. Hiermee ontdekken leerlingen spelender-

wijs de weg in de bieb. Maar alleen wegwijs worden in de plaatselijke

bibliotheek is niet genoeg om kinderen ‘mediawijs’ te maken. Sommige

scholen en bibliotheken organiseren daarom ook projecten waarin de

omgang met de media centraal staat. Bij deze projecten werken school

en bibliotheek nauw samen. Een van die projecten is ‘Movietrader’. 

De leerlingen van het Nova College in Amsterdam weten er alles van.

Movietrader is een mediawijsheidsquiz met filmpjes en vragen die leerlin-

gen in de bibliotheek moeten opzoeken. Onderwerpen betreffen bijvoor-

beeld digitaal pesten, internetgevaren en de invloed van de media. Een

ander project dat gezamenlijk door de Amsterdamse school en bibliotheek

is opgezet heet ‘Nova Local’. Hierbij is het de bedoeling dat derdeklassers

zelf een item maken voor wat nu ‘Nieuwsuur’ heet maar vroeger de naam

‘NOVA’ droeg. Een vestiging van de bibliotheek wordt hiervoor een week

lang ingericht als mediacentrum. De leerlingen maken een item over een

onderwerp dat ze zelf uitkiezen en waarvoor ze ook zelf informatie ver-

garen. 

Informatievaardigheden

De bezochte scholen besteden aan zulke onderwerpen in verschillende

mate aandacht. Sommige scholen zijn nog nauwelijks met mediawijsheid

bezig. Leerlingen weten daardoor soms amper hoe ze het schrijven van

een werkstuk aan moeten pakken of hoe ze op internet aan betrouwbare

informatie komen. ‘Het komt nog steeds voor dat ik in de mediatheek

Definitie van mediawijsheid

‘Mediawijsheid is het geheel van

kennis, vaardigheden en mentali-

teit waarmee burgers zich bewust,

kritisch en actief kunnen bewegen

in een complexe, veranderlijke en

fundamenteel gemedialiseerde

wereld.’ Dit is de veelgebruikte

definitie van het begrip zoals die

in 2005 door de Raad voor Cultuur

werd geïntroduceerd. Vanuit het

perspectief van de Bibliotheek op

school en Kunst van Lezen zal media-

wijsheid zich vooral toespitsen op

informatievaardigheden: het zoe-

ken en het duiden van bronnen.
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leerlingen voor me krijg die zeggen “Ik moet een werkstuk maken over

de panda”. Ze hebben dan geen idee hoe dat moet!’, vertelt een media -

thecaris. ‘Te veel docenten zeggen tegen hun leerlingen “Maak een werk-

stuk”, terwijl ze verder geen toelichting of handreiking geven. Maar leer-

lingen kunnen dat niet zomaar, dat moeten ze leren.’ Docenten zouden

in dit opzicht meer gebruik kunnen maken van de expertise van de 

bibliotheek, vindt een beleidsmedewerker van de Harderwijkse biblio-

theek. ‘Bibliotheken kunnen scholen op dit vlak goed ondersteunen.’

De rector van het Bonhoeffer College is zich sterk bewust van de maatschap -

pelijke taak van de school. Zij vindt het belangrijk dat leerlingen zelf -

standig leren functioneren in de hedendaagse samenleving. Thema’s als

privacy, bescherming van persoonlijke gegevens, cyberpesten en het vin-

den van betrouwbare informatie zijn dagelijkse kost. Mediawijsheid is

daarom voor elke leerling van belang, vindt ze. ‘Er zijn veel kansen, maar

ook veel bedreigingen. Daar moet je de ogen niet voor sluiten.’ Ze beseft

dat de school op dit vlak veel aan de bibliotheek kan hebben. Het was ook

juist het thema mediawijsheid dat tot de keuze voor Biebsearch leidde.

De rector: ‘Deze school is al een eind op weg met digitaal onderwijs, 

dus een zoekmachine die van alles onder de knop heeft past goed in 

de huidige ontwikkelingen. Bovendien kun je leerlingen faciliteren met

gevalideerde bronnen, dat spreekt erg aan. Ook de docenten waren ent-

housiast over de toegang tot gevalideerde informatiebronnen die Bieb-

search biedt.’

Leerl i jnen

Op het LIFE College in Schiedam is een speciale ontwikkelgroep opgericht

om een mediaplan op te stellen. Deze groep heeft intussen een lessenserie

mediawijsheid en informatievaardigheden ontwikkeld die bij de vakken

maatschappijleer (op het vmbo) en burgerschap (op het mbo) ingezet

kan worden. Ook ligt er een protocol over de omgang met sociale media.

Op het Nova College Amsterdam wordt nu ook gewerkt aan de invoering

van een leerlijn mediawijsheid. Daartoe is dit schooljaar een module infor-

matievaardigheden ingezet voor de eerste klassen (My Life Story). 

Ook zijn er gastlessen over sociale media en het wijs gebruik daarvan.

Volgend schooljaar krijgen alle onderbouwklassen een lesuur mediawijs -

heid op het rooster, wat ze hier leren zal aansluiting vinden bij de andere

vakken. ■

Tips en adviezen voor de 

onderwijspraktijk

• Zet vrij lezen op het rooster en 

help leerlingen bij het kiezen 

van een boek dat ze willen lezen

in de vrijleestijd.

• Zoek docenten die enthousiast 

voor lezen en leesbevordering 

zijn en ga met hen de mogelijk-

heden verkennen om lees- 

bevordering in het onderwijs te 

integreren.

• Probeer alternatieven te vinden 

voor het traditionele boekver-

slag. Zet daarbij bijvoorbeeld 

ook film en sociale media in. 

• Twitter en Facebook zijn heel 

geschikt om leerlingen boeken-

tips te geven. 

• Zorg voor een duidelijke plaats 

van mediawijsheid in het curri-

culum, hetzij in een aparte 

leerlijn, hetzij verwerkt in de 

schoolvakken. Mediathecaris 

en/of bibliotheekmedewerker 

kunnen hierbij het voortouw 

nemen – zij zijn bij uitstek de 

deskundigen op dit gebied.
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7 | M O N I T O R I N G  

Zowel scholen als bibliotheken willen natuurlijk weten wat de opbrengst

van hun samenwerking is. Het mooiste is het als mediatheek/bibliotheek

en school ieder hun eigen resultaten bijhouden: de school volgt de leer-

resultaten van de leerlingen, en de mediatheek/bibliotheek volgt het lees-

en leengedrag van de leerlingen en de leesbevorderende activiteiten van

docenten. Een mooi instrument daarvoor wordt de landelijke monitor,

die op het moment van schrijven van deze brochure ontwikkeld wordt 

in opdracht van Kunst van Lezen. Maar uit de zes praktijkbeschrijvingen

blijkt dat sommige scholen en bibliotheken ook op hun eigen manier al

aan verschillende manieren van monitoring doen. 

Regelmatige metingen

Idealiter gaat aan de samenwerking een nulmeting vooraf. Zo kun je 

precies zien wat de samenwerking school en bibliotheek nu eigenlijk op-

levert. De procesbegeleider van ProBiblio raadt scholen en bibliotheken

dan ook aan een goede nulmeting te doen. Dat kan in eerste instantie

cijfermatig zijn (aantal uitleningen, aantal reserveringen, lenen de leer-

lingen van deze school meer of minder dan leeftijdgenoten, enzovoort).

Houd je zulke gegevens ook na de start van de samenwerking bij, dan

geeft dat inzage in het effect van de samenwerking.

In Someren doen ze zoiets. Een bibliotheekmedewerker maakt jaarlijks

een overzicht van het aantal uitleningen, gespecificeerd naar leerjaar,

genre en medium. Ook het gemiddelde aantal uitleningen per leerling

wordt berekend. Hij vindt het belangrijk dit soort statistieken met de

schoolleiding te bespreken. ‘Invloed van bovenaf en bemoeienis met de

cijfers zorgen voor een meer structurele band.’ 

De docente Nederlands van de Harderwijkse vmbo-school snapt wat hij

bedoelt. Zij zou ook graag zien dat zulke statistieken worden bijgehouden.

Ze waarschuwt dat met de invoering van Biebsearch school en bibliotheek

nog niet automatisch op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor is monitoring

en regelmatig overleg noodzakelijk, vindt ze. Zelf onderzocht ze het 

effect van het halfuur per dag stillezen dat in de brugklas is ingevoerd.

Ze stelde vast dat de leesvaardigheid bij haar leerlingen iets verbeterde,

hoewel niet significant. Toch is ze enthousiast. ‘We merkten dat leerlingen

die voorheen lezen niet leuk vonden, na een tijdje dat stillezen toch leuk

begonnen te vinden. We zagen dat ze door bleven lezen in plaats van 

alleen maar te bladeren en steeds boeken om te ruilen.’

Jaarvers lag

In Emmen maken de duo-mediathecarissen ieder jaar een jaarverslag dat

ze bespreken met hun leidinggevende op school en in de bibliotheek. Ze

houden ook elkaar op de hoogte. Vier keer per jaar komen alle duo-media-

thecarissen bij elkaar om de ontwikkelingen op hun scholen te bespreken

en hun kennis te delen. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen media-

thecarissen en schoolleiding. Vanuit de bibliotheek wordt het functioneren

van de mediathecarissen jaarlijks met de schoolleiding geëvalueerd. ■

Tips en adviezen 

• Vooruitlopend op de lancering 

van de landelijke monitor van 

Kunst van Lezen: monitoring kan

ook op kleinschalige en eenvou-

dige wijze. Iets is beter dan niets.

• Bespreek leen- en leescijfers op 

managementniveau van zowel 

school als bibliotheek. 

• Zorg voor een jaarverslag van 

de mediatheek en bespreek dat 

met elkaar.
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In onderstaande figuur staan in het kort de hoofdzaken uit deze brochure

op een rij. 

Structurele samenwerking begint op directieniveau – als de directeur van

de bibliotheek en die van de school eenzelfde toekomstvisie hebben, dan

is dat vaak de start van een vruchtbare samenwerking. Nieuwe vormen van

samenwerking die aansluiten bij de leerlingenpopulatie (zoals de samen-

werking met jongerenwerkers in de mediatheek of het detacheren van

mediathecarissen in duo’s) kunnen heel goed werken.

Expertise en enthousiasme bij vo-specialisten in de bibliotheek en bij media-

thecarissen op school zijn cruciaal. Het omgaan met vmbo-leerlingen en

het stimuleren van hun plezier in lezen vergt een specifieke attitude en

ook specifieke vaardigheden. Het loont als bibliotheken en scholen daar-

in durven te investeren. 

Leerlingen tot lezen verleiden lukt het beste als er voldoende actuele en

aantrekkelijke boeken binnen handbereik zijn – en als er professionals in

de buurt zijn die leerlingen kunnen helpen bij het kiezen van een boek

dat bij hen past. 

Jaarplannen of -programma’s die gezamenlijk worden opgesteld zijn goede

hulpmiddelen om leesbevordering en mediawijsheid een vaste plaats in

het onderwijs te geven. In werkgroepen op het gebied van taal en lezen

zit naast de mediathecaris (als die er is) bij voorkeur een schoolleider en

een docent van een praktijkvak.

Er zijn al tal van (lokale en landelijke) succesvolle activiteiten, projecten

en producten die in het vmbo-curriculum kunnen worden opgenomen

om het lezen te bevorderen en mediawijsheid te vergroten. Internet en

sociale media bieden daarvoor een wereld aan mogelijkheden. Aan de

mediathecaris of de vo-specialist uit de bibliotheek de taak om het belang

van structurele aandacht voor leesbevordering en/of mediawijsheid aan

te kaarten: bij de schoolleiding, maar ook bij docenten.

Monitoring hoeft niet per se groots en meeslepend te zijn. Ook een jaar-

verslag en enkele rechttoe rechtaan lees- en leencijfers leveren al genoeg

informatie op om onderling te bespreken.

> 30

NETWERK & BELEID

EXPERTISE

COLLECTIE

LEES- EN MEDIAPLAN

ACTIVITEITEN

MONITORING
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Eén ding werd overduidelijk tijdens de gesprekken die we hebben gehou-

den om deze brochure te kunnen schrijven: bibliotheken en scholen kun-

nen op heel veel verschillende manieren samenwerken. Waar de nadruk

soms meer ligt op het ontwikkelen van mooie en inspirerende onderwijs-

activiteiten, wordt elders veel tijd en energie gestoken in het proces van

samenwerking. Waar de ene school zelf prima mediatheekvoorzieningen

heeft, is dat voor de andere school helemaal niet nodig, omdat er een 

bibliotheekvestiging om de hoek ligt. Waar de ene school in de samen-

werking met de bibliotheek de prioriteit legt bij taal en lezen, wil de 

andere school graag ondersteuning vanuit de bibliotheek op het thema

mediawijsheid. Zo zijn er talloze variaties denkbaar in de manier waarop

de bouwstenen van de samenwerking gelegd worden. 

Bibliotheken hebben de taak om contacten te leggen met scholen in hun

werkgebied en duidelijk te maken wat de meerwaarde van de bibliotheek

voor de school kan zijn. ‘Goed luisteren’ is de belangrijkste les die we door

kunnen geven. Goed luisteren naar wat scholen al doen en wat ze graag

zouden willen. Na het luisteren volgt dan de tweede stap, namelijk door-

vragen: ‘Waarom…?’ of: ‘Vertel eens…?’. Het mooiste zou natuurlijk zijn

om maatwerk te kunnen leveren op elke vo-school, maar dat is in de

praktijk lastig te realiseren. Maatwerk leveren met standaardproducten is

een werkwijze die wel haalbaar is en tegelijkertijd recht doet aan de vraag

van de school. Kunst van Lezen wil bibliotheken bij die werkwijze onder-

steunen en zal onder andere inzetten op deskundigheidsbevordering en

scholing voor mediathecarissen en bibliotheekmedewerkers. Ook komt er

een toolbox en een monitor, die het mogelijk maakt het leen- en lees -

gedrag van leerlingen te volgen en in kaart te brengen. Uitgangspunt

voor de uitbreiding van de Bibliotheek op school naar het vmbo is het

behoud van producten en projecten die hun waarde hebben bewezen,

zoals Read2Me!, Leeskr8! of De Weddenschap (op activiteitenniveau) en

Biebsearch (op strategisch niveau). 

In tijden van krapte en bezuinigingen vergt het daadkracht en visie om

als bibliotheek nieuwe wegen in te slaan en te kiezen voor investeren 

in educatie. We hopen dat deze brochure laat zien dat de samenwerking

tussen vmbo-scholen en bibliotheken volop kansen biedt – kansen om

samen het lezen en leren van vmbo-leerlingen te stimuleren en te onder-

steunen. ■
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H A N D I G E  W E B S I T E S

Algemeen
• www.kunstvanlezen.nl – site van het leesbevorderingsprogramma 

Kunst van Lezen

• www.lezen.nl – site van Stichting Lezen, de landelijke organisatie 

voor leesbevordering

• www.siob.nl – site van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Samenwerking tussen bibl iotheek en onderwi js  
• www.bibliotheekopschool.nl – site van de landelijke strategische aanpak 

voor structurele samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en biblio-

theken, gericht op het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de 

taalontwikkeling en het verbeteren van de informatievaardigheden van 

leerlingen; vanaf september 2013 met uitbreiding naar het vmbo

• www.biebsearch.nl – site van het samenwerkingsproject tussen het voort-

gezet onderwijs, mbo’s en de bibliotheek. Op deze site is ook de basis-

reader didactische vaardigheden voor bibliotheekmedewerkers te vinden.

Projecten en producten voor  het  vmbo
• www.jongejury.nl

• www.leescase.nl

• www.leeskr8.nl

• www.leesplan.nl 

• www.lezenvoordelijst.nl

• www.my-life-story.nl

• www.read2mevoorleeswedstrijd.nl  

• www.deweddenschap.nl

• www.bieb4you.nl

D A N K W O O R D

Hartelijk dank aan al diegenen die we mochten interviewen:

• Richard Otten – Esdal College in Klazienaveen

Lidy Swieters en Tineke Luchies – Bibliotheek Emmen

• Annemarie Verhaagen – LIFE College in Schiedam

Annette Kerklaan en Theo Schilthuizen – Bibliotheek Schiedam

• Monique Castenmiller en Rita Hendriks – Nova College Amsterdam

Jose Remijn – Openbare Bibliotheek Amsterdam

• Marga Nievelstein –  Bonhoeffer College in Castricum

Erna Winters en Rita Smedinga – Bibliotheek Kennemerwaard

Caroline Heijer – ProBiblio

• Joke van der Tol, Ben van Dam en Gisela Vermeulen – Varendonck-College,

vmbo-locatie Someren

Toos van de Beuken, Cor Fransen en Yvonne Smolenaers – Bibliotheek 

Helmond-Peel

• John Odinot en Geertje Plug – Christelijk VMBO in Harderwijk

Linda Mulder – Bibliotheek Noordwest Veluwe

• Marleen Wijnen – Kunst van Lezen

• Peter van Duijvenboden – Stichting Lezen

• Annemarie van Essen – Biebsearch
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D E  B I B L I O T H E E K  O P  S C H O O L  I N  H E T  V M B O

Bibliotheken en scholen kunnen op vele manieren samenwerken om 

het lezen en leren van vmbo-leerlingen te stimuleren en te ondersteunen.

Deze brochure beschrijft hoe zes bibliotheken en vmbo-scholen in de prak-

tijk vorm, kleur en inhoud geven aan deze samenwerking. Hun ervaringen

vormen voor anderen een rijke bron van informatie en inspiratie. Het doel

van deze brochure is dan ook dat bibliotheken en vmbo-scholen ideeën

kunnen opdoen die bij hun lokale situatie passen. 

De informatie uit de praktijkvoorbeelden is geordend aan de hand van 

de bouwstenen die de basis vormen van de samenwerking tussen biblio-

theek en school. Zo komen allerlei onderwerpen aan bod, variërend van

de beleidsmatige kanten van de samenwerking tot uitvoering in de onder-

wijspraktijk. De brochure geeft ook praktische tips en adviezen bij elke

bouwsteen.


