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HAVO/VWO 

Jaar 3 e.v. 

Focus op Lezen voor de 
lijst: literaire 

competenties 

VMBO/HAVO/VWO 

Jaar 1 en 2 

Focus op leesplezier 

Voortgezet onderwijs Lezen & lenen 

Jeugdcollecties 12-18 jaar: overzicht resultaten vooronderzoek 

• VO-leerlingen: lezen uit top-3 vrijetijdsbesteding 

• Leesplezier daalt met leeftijd 

• % niet-lezers van 31% (12-13j) naar 51% (16-17j) 

• Sterke genderverschillen in boekvoorkeur  

• Aanwijzingen voor onverwacht grote spreiding in 

leengedrag wat betreft soorten boeken 

VMBO 

Jaar 3 en 4 

Blijvende focus op 
leesplezier; mavo ook lezen 

vd lijst 

dBos 

 

 

Onbekend 

229 560 

 

± 800 

 

Media-

theek 

Aantallen VO-schoolvestigingen 

Leesonderwijs  

Uitkomsten gesprekken Aanbevelingen verder onderzoek 

• Weinig zicht op collecties mediatheken en VO-scholen 

zonder mediatheken 

• Relatie VO-school en bibliotheek vaak fragiel 

• Behoefte aan richtlijnen samenstelling jongerencollecties 

• Zorgen over aanbod jeugdboeken 

• Aansluiting snel veranderende belevingswereld jongeren 

cruciaal 

• Relatie schoolcollecties, bibliotheekcollecties en digitale 

collectie onbekend 

• Onderscheid in plezierlezers en schoollezers van belang bij 

verder onderzoek leesmotivatie en leesgedrag onder 

jongeren 

1. Landschap VO schoolcollecties verder in kaart 

brengen leidend tot landelijk overzicht en inzicht 

situatie VO 

• Systematisch overzicht samenstelling 

mediatheekcollecties en dBos collecties 

• Overzicht boekensituatie bij overige VO scholen 

• Voorkeuren schooldirecties m.b.t. beheer 

schoolcollecties 

2. Cijfermatig onderzoek naar bestaand leengedrag per 

leeftijdscategorie met oog op richtlijnen voor 

samenstelling jeugdcollecties 

• Bij bibliotheken, schoolcollecties, digitale collectie 

3. Relatie schoolcollectie, OB-collectie, digitale collectie 

• Inzicht in samenhang en effecten leengedrag 

4. Monitoren snel veranderende belevingswereld 

jongeren 

• Periodiek; met alle stakeholders; t.b.v. aanbod 

boeken en samenstelling jeugdcollecties 

5. Nader onderzoek leesgedrag plezierlezers en 

schoollezers  

• Inzicht in beweegredenen van beide soorten lezers 

met oog op bevorderen en behouden plezierlezers 
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1. INLEIDING 

In het kader van Kunst van Lezen en het Gezamenlijk Collectieplan is er behoefte aan een nadere analyse van 

fysieke en digitale jeugdcollecties voor de doelgroep 12-18 jaar. Het gaat om de bibliotheekcollecties van zowel 

openbare bibliotheken als van VO-scholen en om vragen als: wat is de optimale omvang en samenstelling, wat 

zijn de relatie tussen de openbare bibliotheken en de schoolbibliotheken, welke rol heeft de digitale collectie et 

cetera? Het gewenste einddoel is om op basis van de resultaten van dit voorgenomen onderzoek normen en 

adviezen op te stellen voor optimale jeugdcollecties. 

Probiblio en Pleiade hebben in het recente verleden gezamenlijk een vergelijkbaar onderzoek gedaan voor 

jeugdcollecties bij openbare bibliotheken en bij PO-scholen. In principe zouden de beide opdrachtgevers dit 

onderzoek willen herhalen. Echter, uit het gesprek dat hierover plaats heeft gevonden op 10 september 2019 

kwam naar voren dat er een aantal belangrijke verschillen zijn waardoor de gevolgde onderzoeksopzet bij PO-

scholen niet van toepassing is bij VO-scholen. Daarom is besloten tot een vooronderzoek met de volgende 

doelstellingen: 

1. Aanscherpen en verdiepen van de (mogelijke) onderzoeksvragen 

2. Inzicht krijgen in de bestaande gegevens en datasets die relevant (kunnen) zijn voor het aanpakken van de 

(hierboven) geïdentificeerde onderzoeksvragen. 

3. Op basis van het bovenstaande voorstellen doen voor een mogelijke aanpak voor het echte onderzoek. 

Tevens werd vastgesteld dat het op te zetten onderzoek zich dient te focussen op drie aandachtsgebieden: 

➢ Collecties op VO-scholen die werken met de aanpak de Bibliotheek op school: dat zijn momenteel 

voornamelijk vmbo-scholen.  

➢ Collecties bij Mediatheken op VO-scholen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo).  

➢ Collecties bij openbare bibliotheken, alsmede de digitale collectie voor de openbare bibliotheken.  

Het vooronderzoek werd uitgevoerd door Maurits van der Graaf van Pleiade Management en Consultancy. Dit 

rapport beschrijft de resultaten van dit vooronderzoek en heeft de volgende opzet: 

• In de hoofdstukken 3 t/m 6 worden de resultaten van het desk research gepresenteerd. 

• In de hoofdstukken 6 en 7 worden de resultaten van de vier groepsgesprekken en het interview 

gepresenteerd. 

• In hoofdstuk 8 worden de voornaamste conclusies weergegeven en worden aanbevelingen gedaan voor 

vijf onderwerpen voor vervolgonderzoek. 
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2. ONDERZOEKSOPZET  

Dit vooronderzoek is gebaseerd op deskresearch (zie de hoofdstukken 3, 4 en 5) en de volgende interviews en 

groepsdiscussies (zie de hoofdstukken 6 en 7). De deskresearch was – gelet op het karakter van deze 

voorstudie – van beperkte omvang en heeft gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• Onderwijsincijfers.nl en DUO.nl 

• DUO Onderwijs onderzoek 2019: niet gepubliceerde resultaten - Stichting Lezen; het verschil in de 
aantallen komt mogelijk door verschillen in definities tussen schoolvestiging en schoollocatie. 

• Onderzoek Samenwerking Voortgezet Onderwijs 2018-2019 (Koninklijke Bibliotheek): de resultaten 
daarvan worden begin 2020 gepubliceerd. 

• Feitenrelaas Kunst van Lezen 2019 

• Feitenrelaas Kunst van Lezen 2018 

• Trends in media: tijd, uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau 

• Leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren’ van DUO Onderwijsonderzoek 2017 

• Boekenbranche Meting 44: Kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren 12-25 jaar (mei 2018; Stefan 
Peeters, Suzanne van Strien 

• De bibliotheek & jongeren: what’s in it for me?; Twinq; 2018 

• Hoofdstuk 4 uit: Cijfers en meningen over lezen in Nederland; Kees Broekhof e.a.; Sardes 2019 

• Monitor de bibliotheek op school; landelijke analyse voortgezet onderwijs; DESAN Research Solutions; 
2018 en de voorlopige cijfers van deze Monitor in 2020 (nog niet gepubliceerd) 

• Het succesvol implementeren van digitaal lezen en luisteren voor de lijst in het VO; Qrius en 
OneTwentyOne, 2020 

• Databestanden: 

o Uitdraai gemaakt uit het datawarehouse van het aantal uitleningen door jeugdleden (jaar 2018). De 

gegevens zijn exclusief OBA, een groot deel van Gelderland (Sambis) en Den Bosch, omdat deze 

bibliotheekorganisaties nog niet aan het DWH leveren. 

o Gegevens Digitale Bibliotheek 2018 

o Verder zijn er databestanden ontvangen en bekeken van Bibliotheek de Nieuwe Veste (uitleencijfers 

jongeren per boekensoort) en van Rijnbrink (uitleengegevens bibliotheken en schoolbibliotheekvestingen). 

Deze bestanden zijn uitsluitend bekeken op mogelijk gebruik voor het vervolgonderzoek – analyse ervan viel 

buiten het kader van dit vooronderzoek.  

Voor deze voorstudie zijn de volgende interviews en groepsdiscussies gehouden: 

➢ Interview bestuurslid BMO/mediathecaris CSG Augustinus: Joke Boonstra-Klungers, 

➢ Groepsdiscussie vertegenwoordigers Stichting Lezen: deze discussie heeft plaatsgehad op 2 december met 

de deelnemers Liselotte Dessauvagie, Niels Bakker en Caroline Heijer (de laatste deelnemer sloot aan 

vanuit ProBiblio/SPN). 

➢ Groepsdiscussie vertegenwoordigers SPN/Probiblio: deze discussie heeft plaatsgehad op 4 december met 

als deelnemers Erwin Karst, Boudewijn van de Lecq en Marjan Teesink. 

➢ Groepsdiscussie betrokkenen collectievorming Bibliotheken: deze discussie heeft plaatsgehad op 17 

december met als deelnemers: Rommie Eisma (Rijnbrink); Jacqueline Terwijn (Bibliotheek 

Westachterhoek); Astrid Lankveld (Bibliotheek Oostachterhoek); Annemieke Boxem (Bibliotheek 

Rotterdam); Esther Valent (Bibliotheek Kennemerwaard); José Diesveld (Bibliotheek Oosterschelde); 

file:///C:/Users/31651/Downloads/Feitenrelaas%20KvL%202018%2018%20februari%202019%20(4).pdf
file:///C:/Users/31651/Downloads/Feitenrelaas%20KvL%202018%2018%20februari%202019%20(5).pdf
file:///C:/Users/ala020/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5JGP69PS/Digitaal.scp.nl/trendsinmediatijd
https://www.lezen.nl/sites/default/files/De%20leesmotivatie%20van%20Nederlandse%20kinderen%20en%20jongeren.pdf
https://www.kvbboekwerk.nl/app/uploads/2018/06/2018-smb-gfk-meting-44-jongeren.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/rapport_evalutatie_nieuwe_richtingen_bibliotheken.pdf
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3241
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/monitor/20190702-rapport-landelijke-analyse-monitor-de-bibliotheek-op-sc.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/rapport_-ingekorte_versie-_e-bookpilot_vo_002.pdf
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Liesbeth Munters (Bibliotheek Kennemerwaard.nl); Diantha de Vries (Nieuwe Veste); Rob Visser (OBA); 

Bea Kee (OBA); Anne Struik (OBA); Ilse Zuurmond (Bibliotheek Den Haag); Ralph Kruizinga (Nieuwe Veste) 

➢ Groepsdiscussie vertegenwoordigers relevante diensten en activiteiten van de KB. Deze discussie heeft 

plaatsgehad op 17 december met als deelnemers: (Lezen voor de lijst; Digitale bibliotheek; Afdeling 

onderzoek): Willemijn Jongens, Yara Krösschell, Marianne Hermans, Sharon van de Hoek en Hannah 

Zirkler.  
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3. LANDSCHAP VO 

3.1 OVERZICHT ONDERWIJSSTELSEL 

 

Figuur 1 overzicht onderwijsstelsel 

In de figuur hierboven wordt een overzicht van het onderwijsstelsel gegeven. Deze figuur is overgenomen van 

de website onderwijsincijfers.nl. Voor de leeftijdsgroep 12–18 jaar zijn de volgende opleidingen van belang: 

• Vwo, havo, vwo:  

o onderbouw (de eerste twee leerjaren) 

o bovenbouw 

• Pro en vso: praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)1 

• Voor latere leeftijdscategorieën in deze leeftijdsgroep is het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) ook 

relevant. 

  

 

1 Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) valt volgens de definitie van het Ministerie van OCW niet onder het 

voortgezet onderwijs, maar onder het primair onderwijs (PO). 
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3.2  VO-SCHOLEN MET OF ZONDER MEDIATHEKEN OF DBOS 

• VO-scholen: DUO.nl vermeldt 1613 hoofd- en nevenvestigingen (met adresgegevens en BRIN-nummers; 

cijfers december 2019). Het hieronder beschreven onderzoek naar het aantal mediatheken bij VO scholen 

komt op 1601 scholen (DUO onderwijsonderzoek 20192). In het onderzoek onder bibliotheken over hun 

samenwerking met VO-scholen worden 1399 VO-scholen geïdentificeerd3. Overigens kan er gemakkelijk 

verwarring ontstaan over het totaalaantal VO-scholen: volgens onderwijsincijfers.nl zijn er in het 

voortgezet onderwijs 1454 schoolvestigingen van 649 instellingen, die onder 330 besturen vallen (cijfers 

2018]. De VO-raad meldt 1421 scholen in het schooljaar 2018-2019. De verschillen lijken veroorzaakt te 

worden door verschillende definities van een school (school versus schoolvestigingen en schoollocaties). In 

dit rapport wordt verder uitgegaan van 1613 schoollocaties, omdat voor collecties op school de locatie in 

verreweg de meeste gevallen het meest relevant zal zijn. 

• VO-leerlingen:  

o De leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs zijn in 2018: 974.911 VO-leerlingen4. Vanaf 

2017 daalt het totaal aantal VO leerlingen met 1-2% per jaar. 

o Vanaf het 3e VO-leerjaar zijn er iets meer leerlingen die havo/vwo volgen dan die een vmbo 

opleiding volgen (onderwijsincijfers.nl). 

o Het aantal leerlingen dat praktijkonderwijs (pro) volgt is in 2018 29.197. 

o De verdeling over onderbouw/ bovenbouw is in 2018 als volgt: 389.045 onderbouw, 209.760 

vmbo bovenbouw en 340.199 havo/vwo bovenbouw. 

• Mediatheken: in tabel 1 staat een overzicht weergegeven van het aantal mediatheken per soort 

schoolbevestiging. Deze gegevens komen uit een inventarisatie van DUO onderwijsonderzoek 2019 dat 

door Stichting Lezen is gekoppeld aan schooltypen. Er zijn in het totaal 561 mediatheken in de 

inventarisatie geïdentificeerd die als volgt verspreid zijn over de verschillende schooltypen: 

o 59% van schoolvestigingen met mavo/havo/vwo hebben een mediatheek   

o 54% van de brede scholen (opleidingen vanaf pro tot en met vwo) hebben een mediatheek 

o 20% van scholen met pro, vmbo of mavo hebben een mediatheek 

o 6% van scholen met alleen praktijkonderwijs hebben een mediatheek. 

• De Bibliotheek op school VO:  

o Het programma de Bibliotheek op school VO is sinds het schooljaar 2013/2014 van start gegaan, 

de focus ligt op het vmbo vanwege de opdracht van Tel mee met Taal m.b.t. preventie 

laaggeletterdheid. In 2017 is voor twee jaar met de Bibliotheek op school havo/vwo aangesloten 

bij het project Lezen voor de Lijst.  

o 65 van de 142 basisbibliotheken (46%) bieden dBos op VO aan in 2019. 

o In 2019 werd dBos (fase 1 – 4) aangeboden op 229 scholen, het betreft voor het overgrote deel 

scholen met vmbo-opleidingen (Voorlopige BOP resultaten februari 2020). 

 

  

 

2 Niet gepubliceerde resultaten - Stichting Lezen; het verschil in de aantallen komt mogelijk door verschillen in 
definities tussen schoolvestiging en schoollocatie. 

3 Onderzoek Samenwerking Voortgezet Onderwijs 2018-2019. De resultaten daarvan worden begin 2020 
gepubliceerd. 

4 Er zijn 37.576 VSO leerlingen, maar zoals vermeld wordt het VSO niet tot het voortgezet onderwijs gerekend. 
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Totalen scholen alleen 
praktijkonderwijs 

pro/vmbo, 
vmbo/mavo en 
vmbo en mavo 
categoraal  

 pro/vmbo/mavo 
/havo/vwo 

mavo/havo/vwo en 
categoraal havo en 
vwo/gymnasium 
(zonder pro/vmbo) 

aantal scholen Nederland 1601 139 731 492 239 

percentage schoolsoorten 
t.o.v. totaal 

100% 9% 46% 31% 15% 

aantal mediatheken per 
schoolsoort  

561 8 146 265 142 

percentage mediatheken 
per schoolsoort 

n.v.t. 6% 20% 54% 59% 

percentage mediatheken 
per schoolsoort t.o.v. totaal 

100% 1% 26% 47% 25% 

Tabel 1 Overzicht mediatheken per soort schoolvestiging [interne gegevens Stichting lezen op basis van Resultaten DUO Onderwijs 

onderzoek 2019]     

3.3 DIENSTVERLENING BIBLIOTHEKEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS  

In de voorlopige cijfers van de Monitor de Bibliotheek op School (BOP-cijfers februari 2020) worden de 

volgende gegevens over de samenwerking van lokale bibliotheken met het voortgezet onderwijs vermeld: 

Er zijn 142 lokale bibliotheken met tenminste een middelbare school in hun werkgebied: 

• 65 basisbibliotheken doen mee aan de Bibliotheek op school VO en bereiken daarmee 25% van de VO-

scholen in hun werkgebied (n=229). 

• Van de 65 bibliotheken die meedoen aan de Bibliotheek op school VO zijn er 57 die naast de Bibliotheek op 

school nog een ander dienstverleningsaanbod verzorgen aan middelbare scholen.  

• 8 van de 65 lokale bibliotheken hebben alleen de Bibliotheek op school als dienstverleningsaanbod.  

• Er zijn 50 lokale bibliotheken (35,2%) die op middelbare scholen in hun werkgebied geen de Bibliotheek op 

school aanbieden, maar wel een ander (structureel) dienstverleningsaanbod verzorgen.  

• De overige 27 lokale bibliotheken (19%) hebben helemaal geen dienstverleningsaanbod aan middelbare 

scholen.  

• In totaal worden 818 middelbare scholen (50,9%) door de 115 bibliotheken (81%) met de Bibliotheek op 

school of een ander dienstverleningsaanbod bediend.  

• De overige 789 (49,1%) middelbare scholen hebben vanuit de bibliotheek geen dienstverleningsaanbod. 

Dit resulteert het volgende:  

• 818 VO-scholen (51%) worden door 115 bibliotheken (81%) met dBos of een ander dienstverleningsaanbod 

bediend.  

• 789 VO-scholen (49%) hebben geen dienstverleningsaanbod vanuit de openbare bibliotheek.  
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Nog niet gepubliceerde resultaten van het 

‘Onderzoek Samenwerking Voortgezet Onderwijs 

2018-2019’ laat het volgende zien (zie ook tabel 

2): 

• De gegevens over het type samenwerking 

(zie tekstkader) worden begin 2020 

gepubliceerd. Het is van belang op te merken 

dat deze dienstverlening zich ook uitsluitend 

op het gebied van digitale geletterdheid kan 

bevinden en dus niet of nauwelijks relevant 

voor leesbevordering. 

• Van de VO-schoollocaties, waarmee wordt 

samengewerkt zijn de volgende gegevens 

bekend: 

o 23% heeft géén bibliotheeksysteem 

op school, van 52% is het 

bibliotheeksysteem onbekend. Van 

de overige 24% heeft een belangrijk 

deel Aura (13%). 

o 17% heeft geen vaste collectie op 

school. De andere VO scholen 

hebben meestal een collectie in 

eigendom (40%), terwijl in 15% deze collectie eigendom is van de bibliotheek. Bij de overige 

scholen betreft het een gecombineerd eigendom of is het eigendom onbekend. 

 

 % 

Nadere gegevens over de VO schoollocaties, waarmee bibliotheken samenwerken:  

Schoolsysteem:  

Aura 13% 

MediatheekWise 4% 

V@School 1% 

schoolsysteem anders 6% 

schoolsysteem geen 23% 

schoolsysteem onbekend 52% 

Eigendom collectie:  

Collectie eigendom Bibliotheek 15% 

Collectie eigendom school/mediatheek 40% 

Collectie gecombineerd eigendom 4% 

Geen vaste collectie beschikbaar 17% 

Eigendom collectie onbekend 24% 

Tabel 2 Resultaten onderzoek samenwerking bibliotheken - VO  

Dienstverlening lokale bibliotheken voor Voortgezet 

Onderwijs 

Leesbevordering: activiteiten bedoeld om het 

leesplezier te vergroten, zoals voorlezen en projecten 

rondom lezen. Mogelijke diensten door lokale 

bibliotheken:  

• Advies over gebruik boeken bij diverse vakken 

• Bijwonen sectie- of vakgroep-overleg 

• Informatieavonden en/of workshops ouders 

• Opstellen leesplan 

• Uitvoeren van leesbevorderingsprogramma’s op 
school 

• Workshops of trainingen voor docenten 

 

Digitale geletterdheid: digitale geletterdheid 

(informatievaardigheden en mediawijsheid betreffen het 

zoeken, vinden, beoordelen, verwerken van informatie 

en het mediabewustzijn (bijvoorbeeld op het gebied van 

social media, digitale tools, privacy en digipesten).  

Mogelijke diensten door OB’s:  

• Begeleiden of opleiden van vrijwilligers 

• Bijwonen sectie- of vakgroep- vergaderingen 

• Informatieavonden/ workshops voor ouders 

• Opstellen plan informatievaardigheden/ mediaplan 

• Workshops of trainingen voor docenten 
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4. GEGEVENS COLLECTIES OPENBARE BIBLIOTHEKEN 

4.1  FYSIEKE JEUGDCOLLECTIES  

Ten behoeve van dit vooronderzoek is een uitdraai gemaakt uit het datawarehouse van het aantal uitleningen 

door jeugdleden (de gegevens zijn van het jaar 2018). In de tabel hieronder worden de resultaten voor de 

boekuitleningen gepresenteerd (uitleningen van andere materialen zijn buiten beschouwing gelaten). De 

gegevens zijn exclusief OBA, een groot deel van Gelderland (Sambis) en Den Bosch, omdat deze 

bibliotheekorganisaties nog niet aan het DWH leveren. 

leeftijd aantal leden per 
leeftijdscategorie 

aantal 
boekuitleningen 

aantal boekuitleningen/lid/jaar 

10 132081 2110647 16,0 

11 131173 1856956 14,2 

12 143595 1359270 9,5 

13 144474 882454 6,1 

14 138340 628338 4,5 

15 133293 489495 3,7 

16 125460 401346 3,2 

17 115958 382267 3,3 

18 61662 314796 5,1 

19 31890 96153 3,0 

20 23915 63428 2,7 

Tabel 3 BoekUitleningen per jeugdlid 

 

Figuur 2 aantal jeugdleden en boekuitleningen/lid 
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leeftijd Jeugd fictie Jeugd non-fictie Volwassenen fictie Volwassenen non-fictie 

10 80% 15% 3% 2% 

11 81% 14% 3% 2% 

12 82% 12% 4% 3% 

13 80% 8% 8% 4% 

14 74% 6% 13% 6% 

15 62% 5% 23% 10% 

16 46% 4% 35% 14% 

17 39% 6% 38% 18% 

18 48% 9% 28% 15% 

19 36% 7% 36% 21% 

20 26% 4% 42% 27% 

Tabel 4 aandeel per boeksoort in uitleningen 

 

Figuur 3 aandeel per boeksoort per leeftijd OB jeugdleden 

Uit de resultaten zoals gepresenteerd in tabel 3 en 4 en in figuur 2 en 3 kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden: 

• Het aantal boekuitleningen per lid neemt zeer sterk af tussen de leeftijdscategorieën 10 en 11 jaar 

enerzijds en 13-14 jaar van 14 tot 16 naar 4 tot 6 uitleningen per lid per jaar, waarbij de leeftijdscategorie 

van 12 jaar een tussenpositie inneemt met een gemiddeld aantal uitleningen van 9,5 uitleningen per lid 

per jaar. 

• In de daaropvolgende leeftijdscategorieën neemt het boekuitleningen per lid per jaar verder af en beweegt 

zich vanaf 15 jaar rond de 3 uitleningen per jaar.  
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• In de getallen is eveneens een breukvlak zichtbaar in het aantal jeugdleden tussen 17 jaar en 18 jaar en 

ouder: het aantal leden van 18 jaar en ouder is fors lager.  

• De resultaten van het soort boeken dat geleend wordt door de verschillende leeftijdscategorieën geeft het 

volgende beeld: 

o Jeugd fictie: het aandeel van de categorie jeugd fictie in de boekuitleningen daalt van rond 80% in 

de leeftijdscategorieën tot 14 jaar naar 26% tot 46% in de leeftijdscategorieën na 16 jaar. 

Opvallend is dat in de leeftijdscategorie 18-20 jaar deze boekencategorie nog forse percentages 

van het aantal boekuitleningen uitmaakt. 

o Jeugd non-fictie: het aandeel van deze categorie in de boekuitleningen is 12 tot 15% bij de leden 

van 10-12 jaar en daalt in de leeftijdscategorieën daarna naar percentages tussen de 4 en 8%. 

Verrassend is dat deze boekcategorie bij de leeftijdscategorie 18-20 jaar een aandeel heeft van 4 

tot 9%. 

o Boeken volwassenen fictie en non-fictie: het aandeel van volwassen boeken in de 

boekuitleningen is 5% bij de leden van de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Dit loopt op via 12% tot 

33% voor de leeftijdscategorie 13-15 jaar naar circa de helft voor de leeftijdscategorieën 16 tot 19 

jaar (en 70% bij de 20-jarigen).  

4.2 DIGITALE JEUGDCOLLECTIES  

 Actieve 
accounts 

aantal 
leden OB5  

Jeugd 

fictie 

Jeugd 
nonfictie 

Volwassen 

fictie 

Volwassen 

nonfictie 

Totaal 
uitleningen 

Uitleninge
n per 
actief 
account 

Actieve 
accounts
/totaal 
aantal 
leden 

10-12 jaar 9.107 406.849 44.778 1.630 5.809 1.830 54.047 5,93 0,02 

13-15 jaar 16.961 416.107 83.843 1.854 14.394 2.884 102.975 6,07 0,04 

16-17 jaar 12.663 241.418 33.412 944 25.588 2.670 62.614 4,94 0,05 

18-20 jaar 3.341 117.467 13.375 457 35.484 3.839 53.155 15,91 0,03 

Tabel 5 uitleningen actieve accounts digitale bibliotheek in 2018 

  10-12 jaar 13-15 jaar 16-17 jaar 18-20 jaar 

Actieve accounts 9.107 16.961 12.663 3.341 

Jeugd fictie 83% 81% 53% 25% 

Jeugd nonfictie 3% 2% 2% 1% 

Volwassen fictie 11% 14% 41% 67% 

Volwassen nonfictie 3% 3% 4% 7% 

Tabel 6 Aandeel per boeksoort in Uitleningen [digitale bibliotheek] 

In tabel 5 en tabel 6 worden de gegevens van de digitale bibliotheek van 2018 gepresenteerd. Hieruit kunnen 

de volgende conclusies worden getrokken: 

 

5 Deze gegevens komen uit het datawarehouse en omvatten 91% van alle OB-leden (een aantal bibliotheken 

levert nog niet aan) 
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• 4% respectievelijk 5% van de jeugdleden in de leeftijdscategorieën 13-15 jaar en 16-17 jaar maakt gebruik 

van de digitale bibliotheek met een gemiddeld aantal uitleningen per jaar van respectievelijk 6 en 5 

uitleningen (tabel 5). 

• Het aandeel van de verschillende boeksoorten in de uitleningen van de digitale bibliotheek is vergelijkbaar 

met dat in de fysieke bibliotheek (tabel 6). 
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5. LEZEN DOOR JONGEREN: OVERZICHT BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSRESULTATEN 

5.1 TRENDS IN MEDIA: TIJD  

Het onderzoek Trends in media: tijd, uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau  laat 2655 respondenten 

gedurende een week een dagboek bijhouden over hun mediagebruik. Voor dit onderzoek is tabel 7 hieronder 

van belang, waaruit blijkt dat jongeren weinig tijd aan het lezen van boeken besteden. 

Leeftijdscategorie Leestijd boeken per dag 

13-19 jaar 9 minuten 

20-34 jaar 7 minuten 

35-49 jaar 8 minuten 

50-64 jaar 16 minuten 

65 jaar of ouder 25 minuten 

Tabel 7 tijdsbesteding boek lezen 

5.2 LEESMOTIVATIE VAN NEDERLANDSE KINDEREN EN JONGEREN  

Het onderzoek ‘leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren’ van DUO Onderwijsonderzoek 2017 

beschrijft de resultaten van de enquête onder 5922 scholieren van 8-18 jaar. Hieronder worden de 

belangrijkste gegevens uit dit onderzoek gepresenteerd: 

• PO versus VO-leerlingen: Bij de basisschoolleerlingen neemt lezen de derde plaats in op de top-3 

vrijetijdsbestedingen. Bij leerlingen van het voortgezet onderwijs is lezen uit de top-3 vrijetijdsbesteding 

verdwenen. 

• Leesplezier: iets meer dan de helft van de VO leerlingen vindt lezen niet leuk. Dit percentage verschilt per 

opleidingsniveau (zie tabel 8 hieronder). 

VO leerlingen Lezen leuk Lezen niet leuk 

Alle VO leerlingen 49% 51% 

Vmbo 38% 62% 

Havo 48% 52% 

Vwo 65% 35% 

Tabel 8 leesplezier VO leerlingen per opleiding 

• Ebooks: 49% van de VO leerlingen lezen volgens dit onderzoek ook (soms of voornamelijk) digitale boeken. 

• Bibliotheekbezoek: van de VO leerlingen zoekt 32% minimaal 1x per maand de openbare bibliotheek, 

terwijl 36% nooit of bijna nooit de bibliotheek bezoekt. 

5.3 KOPEN, LEZEN EN LENEN VAN BOEKEN ONDER JONGEREN 12 -25 JAAR 

De Boekenbranche Meting 44: Kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren 12-25 jaar (mei 2018; Stefan 

Peeters, Suzanne van Strien) betreft een onderzoek onder 1036 jongeren van 12-25 jaar. Voor dit onderzoek 

zijn de volgende gegevens van belang: 

https://pleiade-my.sharepoint.com/personal/maurits_pleiade_nl/Documents/Koninklijke%20bibliotheek/onderzoek%20VO%20jeugdcollecties/Rapport%20vooronderzoek/Digitaal.scp.nl/trendsinmediatijd
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• Boeken lezen als vrijetijdsbesteding: 27% van de jongeren leest minimaal 1x per week een boek, terwijl 

29% dit nooit doet. Uit tabel 9 blijkt dat boek lezen als vrijetijdsbesteding daalt per leeftijdscategorie onder 

de jongeren van 12-20 jaar. In de leeftijdscategorie 21-25 jaar neemt boek lezen als vrijetijdsbesteding in 

dit onderzoek weer toe. 

Vrijetijdsbesteding: boek lezen Minimaal 1x per week Nooit 

Alle jongeren 12-25 jaar 27% 29% 

12-13 jaar 44% 31% 

14-15 jaar 27% 42% 

16-17 jaar 19% 51% 

18-20 jaar 18% 56% 

21-25 jaar 29% 45% 

Tabel 9 vrijetijdsbesteding boek lezen 

• Drie hoofdredenen voor niet-lezen: de top-3 redenen om niet te lezen zijn: niet leuk (58%), liever andere 

dingen (47%), en niet de rust te hebben (29%). 

• Bibliotheek/mediatheek op school: meer dan 75% geeft aan een bibliotheek/mediatheek op school te 

hebben en van deze 75% bezoekt 25% deze bibliotheek/mediatheek minimaal 1x per week. Overigens 

wordt er bij het bezoek niet altijd een boek geleend: meestal geen boek lenen bij dit bezoek loopt op per 

leeftijdscategorie: 16% bij 12-13 jaar; 30% bij 14-15 jaar en 44% bij 16-17 jaar. 

• Lidmaatschap en bezoek openbare bibliotheken: uit de gegevens van tabel 10 blijkt dat het percentage 

jongeren met een lidmaatschap na 17 jaar zeer sterk daalt (het gratis lidmaatschap bij de meeste openbare 

bibliotheken loopt dan af). Het bezoek aan de bibliotheek daalt stapsgewijs bij de oudere 

leeftijdscategorieën (m.u.v. de leeftijdscategorie 21-24 jaar). De voornaamste reden voor het 

bibliotheekbezoek is een boek lenen of terugbrengen. Echter, de jongeren van 16-17 jaar geven in fors 

hogere percentages aan dat zij (ook) de bibliotheek bezoeken om te kunnen studeren/leren (15%) of om 

aan opdrachten voor school te werken (17%). 

• Ebooks: tenslotte is de optie ebooks lenen bij de OB niet bekend bij 70% van de jongeren. 

 Lid OB Bezoek OB:>1x maand Bezoek OB: nooit 

12-13 jaar 80% 29% 32% 

14-15 jaar 67% 17% 48% 

16-17 jaar 67% 15% 42% 

18-20 jaar 21% 7% 66% 

21-24 jaar 14% 11% 71% 

Tabel 10 lidmaatschap en bezoek openbare bibliotheek 

5.4 DE BIBLIOTHEEK & JONGEREN: WHAT’S IN IT FOR ME?  

Dit onderzoek (Twinq; 2018) beschrijft de resultaten van een aantal focusgroepen met in het totaal 36 jongeren 

van 12-17 jaar. De bibliotheek wordt gezien als een “offline zone” en wordt gebruikt voor het lenen van 

boeken, maar ook (met name door jongeren van 15-18 jaar) om te studeren. 
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5.5 LEESGEDRAG VMBO- EN HAVO/VWO LEERLINGEN 

Hieronder wordt in vier tabellen een overzicht gepresenteerd van de voornaamste gegevens over het lezen 

door vmbo en havo/vwo leerlingen. Deze gegevens zijn overgenomen uit hoofdstuk 4 van het Sardes rapport6, 

dat twee onderzoeken geciteerd: monitor dBos vmbo (met gegevens over het leesgedrag van 12.376 leerlingen 

van 71 vmbo locaties) en gegevens over 557 leerlingen van vijf havo/vwo scholen, verzameld ten behoeve van 

een pilotproject Lezen voor de Lijst.  

Tenslotte wordt dit beknopte overzicht aangevuld met de voornaamste gegevens van het recent gepubliceerde 

onderzoek met betrekking tot digitaal lezen en luisteren voor de lijst in het VO (Qrius en OneTwentyOne 

2020)7.  

De belangrijkste conclusies zijn: 

• Leesplezier daalt elk leerjaar bij vmbo leerlingen: van 46% in leerjaar 1 tot 29% in leerjaar 4. De 

leesfrequentie houdt hiermee gelijke tred: van 67% in leerjaar tot 41% in leerjaar 4 (tabel 11). 

• Er zijn forse genderverschillen: andere voorkeur voor genres boeken en meisjes hebben meer leesplezier 

(tabel 12). 

• Circa 8-12% leest het liefst e-book, 4-8% heeft het liefst een luisterboek (tabel 13). 

• Mediatheek op school (zie ook tabel 14):  

o De mediatheek op school wordt door ruim 50% van de vmbo leerlingen tenminste één keer per 

jaar bezocht, terwijl 27% ook ervan leent.  

o De mediatheek op school wordt door ruim 90% van de havo/vwo leerlingen tenminste één keer 

per jaar bezocht, terwijl 47% er ook van leent. 

• 37% van de vmbo- en 51% van de havo/vwo-leerlingen leent boeken bij de OB (tabel 14). 

• Digitaal lezen of luisteren: 

o Digitaal lezen of luisteren van boeken is voor veel jongeren nieuw: 68% respectievelijk 71% deden 

dit niet eerder. 

o Het huidige aanbod van lezenvoordelijst.nl en jeugdbibliotheek.nl sluit onvoldoende aan op de 

wensen van docenten en scholieren in het voortgezet onderwijs: het betreft onder andere het te 

beperkte aanbod van titels en de wijze van zoeken naar titels. 

o Digitaal lezen en luisteren lijken wél veel kansen te bieden bij zowel docenten als leerlingen in het 

voortgezet onderwijs:  

▪ Docenten vinden digitaal lezen en luisteren makkelijk inpasbaar in een lesprogramma 

▪ Leerlingen vinden digitaal lezen en luisteren een ‘eyeopener’ en er zijn sterke 

aanwijzingen dat het voor een deel van de leerlingen drempelverlagend werkt. De 

onderzoekers signaleren eveneens dat veel leerlingen via digitale lezen en luisteren weer 

teruggaan naar het lezen van een papieren boek. 

 

6 Cijfers en meningen over lezen in Nederland; Kees Broekhof e.a.; Sardes 2019 (in opdracht van de 

Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur) als onderlegger voor het rapport LEES! 

7 https://www.kb.nl/ob/nieuws/2020/onderzoeksrapport-e-books-en-luisterboeken-in-het-vo  

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2020/onderzoeksrapport-e-books-en-luisterboeken-in-het-vo
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Vmbo 

    

Havo/vwo 

 

 

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 gemiddeld jongen meisje gemiddeld 

boek lezen 
(best)leuk 

46% 36% 32% 29% 38% 37% 69% 56% 

leesfrequentie 
(soms/vaak) 

67% 51% 45% 41% 54% 

   

leesfrequentie 
(>6mnd) 

     

38% 55% n.a. 

Tabel 11 leesplezier een leesfrequentie 

Welke soorten boeken lees je? Vmbo  Havo/vwo  

 Jongen Meisje Jongen Meisje 

Strips 61% 27% 31% 16% 

informatieboeken 23% 12% 20% 10% 

leesboeken/romans 28% 66% 40% 81% 

Tabel 12 voorkeur soort boeken (genre) 

Wat voor soort boeken lees je het liefst? Vmbo  Havo/vwo 

 Jongen Meisje Jongen & meisje 

p-boek 65% 78% 88% 

e-book 12% 11% 8% 

Luisterboek 8% 4% 4% 

Tabel 13 voorkeur soort boeken (vorm) 

 Vmbo     Havo/vwo 

Hoe kom je aan boeken? leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 gemiddeld gemiddeld 

lenen bij OB     37% 51% 

lenen bij mediatheek school     27% 47% 

bezoek mediatheek school  

(> 1x/jaar) 63% 57% 50% 42% 56% 94% 

Tabel 14 leengedrag en bezoeken OB/mediatheek school 
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6. OVERWEGINGEN EN ERVARINGEN M.B.T. JEUGDCOLLECTIES IN HET VOORTGEZET 

ONDERWIJS 

6.1 MEDIATHEKEN 8 

Over de 560 mediatheken (in 2012 waren er nog 700, in zeven jaar tijd gedaald met 140) zoals geïdentificeerd 

door het DUO Onderwijs onderzoek (2019) zijn relatief weinig gegevens bekend. De BMO (Beroepsvereniging 

Mediathecarissen Onderwijs) telt ca 325 leden - niet alle mediathecarissen zijn lid. Benadrukt wordt de 

diversiteit van de deelnemende mediathecarissen en mediatheken. Een precies cijfermatig overzicht ontbreekt. 

Wel zijn de volgende algemene observaties grotendeels geldig: 

• Mediatheken vaak op scholengemeenschappen: Een groot deel van de mediatheken zijn onderdeel van 

scholengemeenschappen VMBO-HAVO-VWO (zie ook tabel 1).  

• Achtergrond mediathecarissen divers: De mediathecarissen hebben een diverse achtergrond: een deel 

heeft een bibliotheekachtergrond of – opleiding), een ander deel niet. 

• Informatievaardigheden versus leesbevordering: Mediathecarissen maken vaak – gelet op de veelal 

beperkte middelen – een keuze in prioritering: inzetten op informatievaardigheden of op leesbevordering. 

In het eerste geval wordt er veel tijd besteed aan onderwijs en instructie op het gebied van 

informatievaardigheden. Er is dan minder aandacht voor leesbevordering en de daarbij behorende 

collectie. 

• Bibliotheeksysteem Aura: het overgrote deel van de mediatheken gebruiken het bibliotheeksysteem 

AURA online. Het is toegespitst op de behoeften van mediatheken – een app fungeert als lenerspasje en 

geeft de lenershistorie, opties voor reserveren en verlengen en de catalogus bekijken.  

• Mediatheken en dBos: De belangrijkste verschillen van mediatheken met dBos zijn: (1) dBos focust op 

VMBO scholen; (2) in geval van dBos wordt een leesconsulent vanuit de OB ingezet in de school (en is er 

dus geen mediathecaris – of vaak niet). Echter, alle variaties komen voor dus ook meedoen met (een of 

meer modules van) dBos.  

• Connectie openbare bibliotheekcatalogus: Het bibliotheeksysteem AURA biedt de mogelijkheid om 

rechtstreeks door te linken naar één bibliotheekcatalogus. Doorlinken naar meerdere bibliotheekcatalogi is 

niet mogelijk, wat bezwaarlijk kan zijn voor leerlingen uit andere gemeenten. 

6.2  CASUS MEDIATHEEK CSG AUGUSTINUS 

• De school: CSG Augustinus (stad Groningen) telt circa 1.200 leerlingen voor de mavo, havo en vwo.  

• Cijfers mediatheekcollectie: Enkele gegevens over de collectie: 

o 4373 unieke titels, 8200 exemplaren 

o non-fictie: normaal gesproken 1 exemplaar van een titel 

o fictie: circa 3 exemplaren van een titel 

o het aantal uitleningen is circa 4,5 uitleningen per leerling per jaar. 

• Samenstelling mediatheekcollectie: de samenstelling van de collectie is gerelateerd aan het 

schooltype en onderbouw/middenbouw/bovenbouw: 

o Onderbouw: weinig verschil tussen de schooltypes qua voorkeur. Inzet van de mediatheek 

op leesplezier. De collectie heeft circa 1800 fictieboeken voor deze groep leerlingen. De 

mediatheek schaft ook non-fictie boeken aan voor deze groep. 

 

8 Deze paragraaf is gebaseerd op het interview met Joke Boonstra-Klungers (mediathecaris CSG Augustinus) 
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o Middenbouw: Na het tweede jaar gaat het uit elkaar lopen: voor de middenbouw zijn er 

Young Adults boeken. Ook bij de middenbouw ligt de focus nog op leesplezier. 

o Lezen voor de lijst: Eind klas 3/ klas 4 verschuift de focus naar lezen voor de lijst. Dat is 

voornamelijk literatuur voor volwassenen. Bij de mavo zijn soms ook boeken voor Young 

Adults toegestaan. Non-fictieboeken worden niet aangeschaft voor de bovenbouw: voor 

werkstukken en dergelijke gebruiken de leerlingen toch voornamelijk internet. 

o Bovenbouw vwo: voor de bovenbouw VWO wordt minder aangeschaft: deze leerlingen 

kopen vaak hun boeken zelf. Literom en de Uittrekselbank zijn online beschikbaar 

(abonnement). De krantenbank is te duur en bovendien beschikbaar via de plaatselijke 

bibliotheken. 

• Beheer collectie: De collectieaanschaf geschiedt via NBD Biblion en als aanvulling via een lokale 

boekhandel. De bestellingen van boekenpakket voor de Boekenweek van de jongeren gaan via de OB. 

Periodiek wordt de collectie gesaneerd, waarbij het gebruik van de titels voorop staat.  

• Leesbevordering: Leerlingen met leesproblemen worden geïdentificeerd d.m.v. de Diataaltoetsen. 

Het gaat daarbij om begrijpend lezen. Deze leerlingen en/of klassen met veel leerlingen met 

leesproblemen krijgen extra lessen, zogenaamde kernvak-ondersteunende lessen (KVO). Een 

leesproject met een klas betekent bijvoorbeeld 3 of 4 keer per week 20 minuten ‘vrij lezen’ met als 

doel het leesplezier te verhogen (en daardoor het begrijpend lezen). 
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6.3  DBOS OP VO 9 

INLEIDING: POSITIE COLLECTIE IN DBOS PROGRAMMA 

Bouwstenen Mediërende variabelen Uitkomstmaten  

Planvorming: 

• Leesplan 

• Jaarprogramma mede gebaseerd op 
resultaten monitor dBos 

  Leesplezier 

Expertise: 

• Leesconsulent (> 4 uur/week) 

• Taal coördinator 

• Training docenten leesbevordering 

Expertise docenten: 

• Kennis 
ondersteuningsmogelijkheden 
mediatheek 

Leesgedrag thuis 

Collectie (leesomgeving): 

• Het aanbieden van een professionele, 
kwalitatief hoogstaande op de 
doelgroep toegesneden aantrekkelijke 
leesomgeving (waaronder een collectie 
papieren boeken). 

• Een stimulerende lees-en 
informatieomgeving met een actuele 
collectie materialen zowel fysiek als 
digitaal. 

• De boekencollectie in de 
schoolbibliotheek is gekoppeld aan het 
digitale portaal. 

• De bibliotheek laat de school en 
leerlingen zien welke digitale 
mogelijkheden voorlezen en 
leesbevordering er beschikbaar zijn. 

• Collectie & docenten: 
Aantrekkelijkheid mediatheek 
voor docent 

• Oordeel docent over 
mediatheek 

Openbare bibliotheek: 

• Bezoekfrequentie 
bibliotheek 

• Haalt boeken bij OB 

Activiteiten 

• Organiseren van jaarlijks terugkerende 
leesbevordering te 

Activiteiten docenten: 

• Voorlezen 

• Boekintroducties 

• Verwijzen naar OB 

• Verwijzen naar mediatheek 

Bezoekfrequentie dBos 
bibliotheek op school 

Tabel 15 INPUTBOUWSTENEN, MEDIËRENDE VARIABELEN EN UITKOMSTMATEN VAN DBOS OP VO 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het dBos programma voor VO scholen10: 

• Er zijn 4 belangrijke bouwstenen voor de school: planvorming, expertise, leesomgeving en activiteiten 

(naast onderzoek – de dBos monitor - en netwerk & beleid met alle stakeholders). Voor wat de collectie 

betreft wordt gesteld dat er een collectie fysieke boeken dient te zijn die gekoppeld is aan digitale 

 

9 Vanaf paragraaf 5.3.2 weerspiegelt de tekst de resultaten van de groepsdiscussies met de vertegenwoordigers 

van Stichting Lezen en SPN. 

10 Uit: Monitor de bibliotheek op school; landelijke analyse voortgezet onderwijs; DESAN Research Solutions; 

2018 
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materialen. Overigens wordt gesteld dat er voor elke school maatwerk plaatsvindt: de wijze waarop deze 

bouwstenen worden geïmplementeerd verschilt dus per school. 

• Als mediërende variabelen worden enkele aspecten genoemd m.b.t. attitude, kennis en activiteiten van de 

docenten. 

• Als uitkomstmaten wordt leesplezier voor de leerlingen genoemd met in de slipstream daarvan leesgedrag 

thuis, bezoek en uitleengedrag bij openbare bibliotheken en bezoekfrequentie van de dBos collectie op 

school. 

FOCUS DBOS OP VO 

De Bibliotheek op school heeft zich tot nog toe gefocust op (voornamelijk categorale) vmbo scholen. In de 

nieuwe aanvraag voor het dBos programma wordt ook voorgesteld om in te zetten op scholen van het 

praktijkonderwijs, het ISK onderwijs (Internationale schakelklas) en het voortgezet speciaal onderwijs. De 

verwachting is dat voor deze scholen een aparte aanpak vereist is. Op dit moment doen volgens de 

gesprekspartners nog slechts een handjevol van dit type scholen mee met het dBos programma en daarom kan 

dit voor dit vooronderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 

De doelstelling van het dBos-programma bij vmbo scholen is om de leesmotivatie en leesplezier te verhogen 

teneinde door meer lezen het begrijpend lezen te verbeteren. 

DBOS COLLECTIES OP VMBO SCHOLEN 

• Collectie is middel en geen doel:  

o De gesprekspartners stellen dat de collectie op een VO-school een middel is en geen doel op 

zichzelf. De collectie is een middel om meer leesplezier en leesmotivatie bij de betreffende 

leerlingen te verhogen. Dit is ook de meerwaarde van het dBos programma: 

leesbevorderingsactiviteiten met een bijbehorende collectie. 

o De essentie van een dBos collectie ligt in wat ermee gedaan wordt op school. Het gaat erom de 

leerlingen te verleiden met de ‘tooncollectie’ om meer te gaan lezen en eventueel te lenen bij de 

openbare bibliotheek. Wel worden gesteld: “de jongeren komen niet naar de collectie, de 

collectie moet naar de jongeren”. 

• Leesomgeving staat centraal:  

o In principe is voor een VO school het belangrijk om een leesbeleid op te stellen met bijbehorende 

activiteiten. Daarvoor is het van belang is om een rijk leesaanbod te hebben zodat er een goed 

leesklimaat tot stand gebracht kan worden. Daarbij is soms een collectie op school nodig, maar 

niet in alle gevallen (bijvoorbeeld als de openbare bibliotheek vlakbij is).  

o Wanneer de openbare bibliotheekcollectie dicht bij de school is (soms in hetzelfde gebouw), dan 

wordt in overleg met de school de jeugdcollectie bij de openbare bibliotheek aangepast qua 

omvang en samenstelling aan de wensen van de school. De school betaalt dan (soms) hieraan 

mee. 

o Als de openbare bibliotheek (redelijk) dichtbij de school is, dan fungeert de dBos- collectie vooral 

als een verleiding tot lezen (zie hierboven). ‘Dan zet je geen hele serie neer, maar alleen enkele 

delen’.  

• Omvang dBos collectie:  

o De omvang van de dBos collectie hangt - naast nabijheid van een openbare bibliotheek – vooral af 

van het budget. Het rekenmodel voor dBos geeft drie opties aan: 1 boek per leerling - minimaal; 3 

boeken per leerling - voldoende en 5 boeken per leerling - optimaal. De gesprekspartners stellen 

dat het beschikbare budget meestal de collectie omvang sterk beperkt. Veel VO scholen kiezen 
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voor 1 boek per leerling, in sommige gevallen 2 boeken per leerling. Grotere collecties zijn te duur 

voor de meeste scholen. 

• Samenstelling:  

o De gesprekspartners stellen dat er momenteel geen richtlijnen zijn voor de samenstelling van de 

dBos collectie. Eén van de deelnemers aan de groepsdiscussies is overigens voornemens om op 

basis van de eigen gegevens tot een voorstel voor een collectieprofiel met adviesnormen over de 

samenstelling en omvang te komen. Het idee is om de collectieprofielen te maken op basis van 

onder andere uitleenfrequenties/uitleencijfers. Dergelijk richtlijnen voor dBos-collectie kunnen 

collectioneurs/collectie-adviseurs ondersteunen bij het samenstellen van dBos collecties. Echter, 

benadrukt wordt dat het niet meer dan een richtlijn betreft: het profiel van de school 

(opleiding/specifieke karakteristieken van de leerlingenpopulatie en/of de school zelf) spelen ook 

een belangrijke rol. 

• Relatie met openbare bibliotheek:  

o Bij streekscholen zijn de openbare bibliotheekvestigingen vaak redelijk ver van de school. Om de 

drempel zo laag mogelijk te houden richting jeugdcollectie bij de openbare bibliotheek, is online 

reserveren een belangrijke optie. 

o In Overijssel host Rijnbrink voor alle bibliotheken het Wise-systeem. Dit is ook op scholen 

geïmplementeerd: de schoolpas is tegelijkertijd de bibliotheekpas, die ook geldt voor openbare 

bibliotheken. Rijnbrink kan op basis daarvan dus het leengedrag van leerlingen bij zowel de 

schoolbibliotheken als de openbare bibliotheken analyseren. 

EBOOKS 

• Geen vervanging:  

o Gesteld wordt door een aantal deelnemers dat e-books geen vervanger kunnen zijn van het 

fysieke boek. Het fysieke boek wordt gezien als een essentiële eerste stap, waarna mogelijk een 

vervolgstap naar digitale lezen volgt. 

• Titel keuze:  

o De keuze van een titel in het ebook portal is erg lastig, zo niet onmogelijk voor vmbo leerlingen. 

Het e-book portal werkt pas goed voor leerlingen als zij weten wat ze leuk vinden.  

• Leeservaring:  

o Hoewel de leesacceptatie bij leerlingen voor e-books stijgende is, blijken e-books op tablets of 

smartphones negatief te zijn voor de leeservaring: er is namelijk veel afleiding door allerlei andere 

apps, en deze afleiding speelt vooral bij zwakkere lezers. Dus het netto-effect van het lezen van e-

books is niet duidelijk11. 

• Integraal onderdeel:  

o Met inachtneming van het voorgaande concluderen de deelnemers dat e-books een integraal 

onderdeel dienen uit te maken bij collectie keuzes en het geven van leesadvies. ‘Nu staan e-books 

nog vaak te los’. 

 

11 Overigens meldt een deelnemer aan de discussie dat zij een experiment gaat doen met een school met e-readers voor 

elke leerling: e-readers lijken het meest op het fysieke boek en daar is geen afleiding door middel van apps mogelijk. 

Daarnaast wordt er binnenkort een onderzoek naar het gebruik van ebooks in het voortgezet onderwijs gepubliceerd, dat 

mogelijk nieuw licht hierop werpt.  
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o Daarnaast zijn er nog drempels te overwinnen wat betreft het gebruik van de digitale bibliotheek 

vanuit een school. Elke leerling dient nu individueel lid te worden van de openbare bibliotheek, 

een dergelijk lidmaatschap als klas regelen is momenteel niet mogelijk. 

AANSLUITING OP DE BELEVINGSWERELD VAN DE JONGEREN  

Een belangrijke vraag bij de samenstelling van een collectie is in hoeverre deze aansluit op de belevingswereld 

van de jongeren/leerlingen. Aantal uitleningen en uitleenfrequentie zijn daarbij indirecte indicatoren. Een 

directe indicator zou het door de monitor de Bibliotheek op school gemeten leesplezier en leesmotivatie bij de 

leerlingen zijn, maar de aantallen aan de monitor deelnemende scholen zijn (nog) relatief klein en de 

vergelijking is erg lastig vanwege het grote aantal varianten dat bij de verschillende dBos scholen mogelijk is. 

De gesprekspartners noemen een aantal praktijkervaringen: 

• Onderbouw vmbo-havo-vwo: 

o In de eerste twee jaar is er weinig onderscheid tussen de verschillende opleidingsniveaus: de 

focus ligt op leesplezier, leesmotivatie en leesvaardigheid. Het gaat daarbij voornamelijk om C-

boeken, strips en informatieboeken.  

• Bovenbouw:  

o Na de eerste twee jaar komt er een duidelijk verschil tussen vmbo enerzijds en havo-vwo 

anderzijds. 

o Bij het vmbo blijft de focus hetzelfde. Daarbij wordt opgemerkt dat veel docenten 

mavo/theoretische leerweg vmbo zelf een leeslijst hanteren, waaruit de leerlingen moeten lezen 

(terwijl dit niet verplicht is voor het eindexamen). Het gaat daarbij voornamelijk om boeken voor 

Young Adults (D-boeken). Een deelnemer stelt dat de uitleenfrequenties van de D-boeken in het 

algemeen veel lager zijn dan C-boeken. 

o Bij havo-vwo verschuift de focus van het leesonderwijs naar lezen voor de lijst. Dit betreft het 

verwerven van literaire competenties. Daarnaast blijft de focus natuurlijk ook op het 

bevorderen/behouden van leesplezier. Het gaat daarbij om boeken voor Young Adults en om 

volwassenen literatuur. 

o De gesprekspartners denken dat een eventueel onderzoek naar collecties opgesplitst zou moeten 

worden volgens de bovenstaande indeling, omdat het drie verschillende leesomgevingen betreft.  

• Passend leesaanbod: 

o In het rapport Lees! Oproep tot een leesoffensief (Onderwijsraad/Raad voor Cultuur) wordt het 

belang vastgesteld van een passend leesaanbod. Gesteld wordt dat de kennis over hedendaagse 

(jeugd)literatuur vaak bij de scholen ontbreekt: “veel leerkrachten hebben geen idee wat nieuw 

is”. 

o ‘Fictie lezen over je vak’: als voorbeeld wordt genoemd een MBO opleiding voor beveiliging waar 

er meer misdaadromans worden gelezen. Ook vmbo scholen zijn soms gericht op een bepaald 

beroep zoals horeca. Fictie hierover sluit dan sneller aan op de belevingswereld van de leerlingen. 

CONSTRUCTIE VAN DE COLLECTIE  

De deelnemers spreken ook over de constructie van de collectie op school. Het gaat daarbij om inzicht te 

krijgen in welke vorm van de constructie van de collectie voor VO scholen het meest wenselijk is: 

• eigen collectie of collectie van de bibliotheek 

• aanschaf: door wie en hoe? 

• wisselcollecties: van openbare bibliotheek of van POI’s 
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Opgemerkt wordt dat Rijnbrink een grote onderwijscollectie heeft die het te huur aanbiedt aan scholen, o.a. 

d.m.v. een wisselcollectie. Er worden ook specifieke titels aangeschaft op basis van wensen van scholen. Een 

voorbeeld: Mbo’s geven aan dat zij boeken willen hebben over burgerschap en graphic novels voor 

volwassenen. Rijnbrink neemt deze dan op in de onderwijscollectie. 
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7. OVERWEGINGEN EN ERVARINGEN OPENBARE BIBLIOTHEKEN EN KB  

7.1  JONGEREN EN LEZEN 

• Belevingswereld jongeren:  

o Uitvragen: Meerdere deelnemers stellen dat het aansluiten op de belevingswereld van de 

jongeren en het begrijpen van hun voorkeuren en wensen cruciaal is en - volgens sommigen - 

lastig voor bibliothecarissen die de collectie samenstellen en vaak in de 60 zijn. Enkele deelnemers 

denken erover om initiatieven te nemen in deze richting door bijvoorbeeld jongeren als curator 

aan te stellen. Andere deelnemers stellen dat er meer uitgevraagd moet worden wat de jongeren 

willen lezen. Genoemd worden boeken over “make up tutorials” en “influencers” waar veel 

belangstelling voor is. “Sommige titels lopen als een tierelier”. Een andere deelnemer heeft recent 

bezoek gehad van leerlingen van het praktijkonderwijs: die zijn bijvoorbeeld wel geïnteresseerd 

om te lezen over hun eigen vak, maar dan heeft de bibliotheek maar één boek over (bijvoorbeeld) 

tractoren. 

o Relatie social media: één en deelnemers stelt dat de sociale media een belangrijke rol spelen in 

het leven van de jongeren. Zij zoekt daarom naar een mogelijkheid om social media op de een of 

andere manier te verbinden met boeken lezen. 

• Plezierlezers en schoollezers:  

o Onderscheid: Men stelt dat het belangrijk is om een onderscheid te maken in schoollezers 

(jongeren die moeten lezen voor school) en plezierlezers (jongeren die voor hun plezier als 

vrijetijdsbesteding boeken lezen). 

o Schoollezers: Wat betreft de schoollezers wordt gesteld dat leraren Nederlands vaak bepalen wat 

de kinderen moeten lezen. Dit betekent dat voor de kinderen deze boeken niet altijd voor hen fijn 

zijn om te lezen. Leraren kunnen ook conservatief zijn: oudere titels voorschrijven, of alleen 

boeken die ze zelf gelezen hebben en bijvoorbeeld een e-book afwijzen.  

o Plezierlezers: Wat betreft plezierlezers wordt gesteld dat deze boeken uit een andere categorie 

voor hun plezier lezen dan ze dat ze voor school moeten lezen. Bijvoorbeeld vanuit de school 

dienen de leerlingen C- of D-boeken te lezen, voor hun plezier lezen ze B- of D-boeken.  

• Lees- en leencarrière: 

o ‘Trappetje omlaag’: In het algemeen wijzen de onderzoeksgegevens op dat bij elk volgend leerjaar 

het leesplezier daalt en er minder door de leerlingen gelezen wordt. Dit is ook de ervaring van de 

deelnemers: de jongeren van 15-18 jaar lezen steeds minder.  

o Wél bezoek bibliotheken: De groep van 15-18 jaar komt overigens nog wel naar de bibliotheek: 

een bibliotheek meldt zelfs een aanzienlijke stijging van het aantal leden in deze leeftijdsgroep. 

Het betreft dan voornamelijk het bezoek aan de bibliotheek: studeren, chillen en het 

bezoek/deelnemen aan activiteiten. “De jongerenvloer heeft veel succes” en “Je redt het niet 

alleen met een collectie”. Er worden meer activiteiten georganiseerd, zoals maker spaces. Het 

gaat erom om een verbinding te leggen tussen het activiteitenaanbod en boeken. 

 

7.2  JEUGDCOLLECTIES 

• B-boeken, C-boeken en D-boeken:  

o Gesteld wordt dat een collectie een doorgaande lijn van B-, C- en D-boeken dient te omvatten. 

o Het verschil tussen C-boeken en D-boeken ligt vooral in de belevingswereld (en dus de 

onderwerpen van het boek) en niet zozeer in het taalgebruik. Sommige deelnemers vinden C-
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boeken eigenlijk D-boeken. Een deelnemer zegt dat vmbo leerlingen D-boeken lezen en ‘ervan 

smullen’. 

o Een andere deelnemer heeft hierover met uitgevers gesproken. Daaruit blijkt dat er veel D-

boeken worden uitgegeven maar dat deze te weinig worden verkocht. Dit komt mede omdat er 

ook D-boeken in het Engels worden uitgegeven. Deze deelnemer was dit gesprek aangegaan om 

te pleiten voor een beter aanbod van C-boeken dat haars inziens nu veel te mager is (en veel 

oudere titels in herdruk bevat). 

o Ook geven enkele deelnemers aan dat jongeren van 12-13 jaar voor hun plezier eigenlijk B-boeken 

willen lezen. 

o De deelnemers geven aan dat hierover feitelijk weinig cijfermateriaal is. Eén bibliotheek heeft per 

leeftijdscategorie het leengedrag van de verschillende categorieën boeken uitgezocht en vond 

inderdaad dat er een grote variatie is per leeftijd van de lener in het niveau van de boeken die 

geleend worden. 

• Actualiteit collectie: 

o Vrijwel alle deelnemers stellen dat de jeugdcollectie voor het overgrote deel uit actuele boeken 

dient te bestaan om het leesplezier te stimuleren. De consequentie hiervan zou kunnen zijn dat 

de collectie hypes volgt, zoals boeken over influencers, die na een paar jaar niet meer relevant 

zijn. Volgens de deelnemers is dat niet erg: als je maar aansluit op de belevingswereld van de 

jongeren van dat moment. De norm van 10% vervanging per jaar (dus gemiddeld boeken van 

minder dan 10 jaar oud) is volgens de deelnemers niet geldig voor jeugdcollecties: bij het primair 

onderwijs geldt als norm voor de dBos collecties een maximum van 7 jaar oud. Dit zou eigenlijk 

ook een norm moeten zijn voor jeugdcollecties voor de jongeren van 12-15 jaar en (mogelijk in 

mindere mate - zie hieronder) voor jongeren van 15-18 jaar. 

• Knelpunten samenstelling collecties voor 15-18 jaar:  

o De deelnemers stellen dat het samenstellen en inrichten van een fysieke collectie voor deze groep 

erg lastig is. Het gaat om fictieboeken van verschillende niveaus (C- en D-boeken en romans voor 

volwassenen), maar ook om informatieboeken, die voor volwassenen zijn bedoeld en dus in de 

volwassenencollectie worden geplaatst. Denk daarbij aan boeken over voetballers of popsterren. 

De inrichting van de jongerenhoek in de bibliotheek is daarbij dus het vraagstuk.  

• Infoboeken en Engelse boeken: 

o De deelnemers hebben tegenstrijdige ervaringen met betrekking tot informatieboeken voor de 

jeugd. Bij een bibliotheek blijkt dat 20% van deze boeken niet uitgeleend zijn. Het betreft vaak 

boeken die meer geschikt zijn om in de klas te gebruiken. Een andere bibliotheek ziet juist dat de 

informatieboeken meer geleend en gelezen worden. De plaatsing van de boeken speelt hier 

mogelijk een rol: een plaatsing volgens PIM is volgens de deelnemers veel geschikter voor de 

gebruiker dan een plaatsing volgens SISO.  

o Ook wordt opgemerkt dat Engelstalige boeken lezen met name voor de groep 15-18 jaar een 

trend lijkt te zijn. Het gaat dan vaak om de Young Adults boeken. Het is de vraag of de 

bibliotheekcollecties daarin voldoende aanbod hebben van actuele en aansprekende boeken. De 

vraag daarbij is hoeveel jongeren Engelstalige boeken lezen, op welk niveau en welk 

opleidingsniveau zij hebben. Een bibliotheek heeft overigens wat geld apart gelegd om ook bij de 

lokale boekhandel ‘aansprekende boeken’ zoals deze Engelstalige titels te kunnen aanschaffen. 

Een andere deelnemer stelt echter dat de boodschap aan NBD Biblion zou moeten zijn om daar 

meer werk van te maken. 

• E-books:  
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o Een deelnemer vindt ebooks ‘superhandig’ als er geen fysieke titel aanwezig is en er wel naar 

wordt gevraagd. Je moet dan wel samen een account gaan aanmaken: daar moet je echt even 

voor zitten en dat is wel een drempel. 

o De collectie ebooks bevat volgens de deelnemers nog onvoldoende actuele en goedlopende titels. 

7.3 RELATIE BIBLIOTHEKEN EN VOORTGEZET 

ONDERWIJS 

• Lezen voor de lijst:  

o Lezen voor de lijst speelt vooral een rol in de 

bovenbouw havo vwo (daar is het verplicht voor 

het eindexamen), terwijl veel leraren op de mavo 

ook een leeslijst hanteren, terwijl het niet een 

examenverplichting is. Lezen voor de lijst is gericht 

op het verwerven van literaire competenties en 

dus niet op leesplezier. 

o Veel boeken die op ‘lezen voor de lijst’ lijsten 

betreffen vnl. volwassenenliteratuur. Enkele 

deelnemers stellen dat zij dit onnodig vinden: er 

zijn ook B-boeken, C-boeken of D-boeken met een 

interessante verhaalopbouw waar door leerlingen 

literaire competenties verwerven. Een 

onderzoeksvraag zou kunnen zijn om vast te 

stellen welke B-, C- of D-boeken ook geschikt zijn 

om literaire competenties te verwerven. Een 

dergelijke lijst zou belangrijk zijn om kinderen met 

boeken die aansluiten op hun belevingswereld 

toch literaire competenties te laten verwerven. In 

dit verband wordt ook het handboek 

‘Jeugdliteratuur en didactiek’ genoemd – aan dit 

handboek zou je bijvoorbeeld relevante, door 

leerlingen op prijs gestelde boeken kunnen 

koppelen. 

o De landelijke website ‘lezen voor de lijst’ is sinds 

enige tijd overgenomen door de KB (zie 

tekstkader). Zij maken gebruik van een groep 

docenten die deze lijst vaststellen. De deelnemers 

pleiten voor actuele en frisse boeken en zouden 

eigenlijk graag hierin meedenken. 

• Mediatheken VO: 

o Er zijn 560 VO-scholen met een mediatheek. Er is geen zicht op de collecties die in mediatheken 

bij VO scholen staan. Wel hebben enkele deelnemers negatieve indrukken van deze collecties: 

vaak verouderd met de boeken in een weinig aantrekkelijke staat. Uit onderzoeksgegevens blijkt 

dat jongeren vaker bij openbare bibliotheken lenen dan bij de mediatheek op school. Waar zou dit 

aan kunnen liggen? Naast de collectie in de mediatheken, zou dit ook kunnen liggen aan 

boeteregelingen (mediatheken zouden mogelijk vaker nog boeteregelingen hebben dan openbare 

Lezen voor de lijst 

Rol KB 

In 2017 heeft de Koninklijke bibliotheek 
(KB) de website Lezenvoordelijst.nl 
overgenomen van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De content voor de jeugd is bij 
elkaar gebracht op Jeugdbibliotheek.nl. Het 
docentendeel wordt gepresenteerd op 
Lezenvoordelijst. 

 

Lezen van boeken 

Het lezen van boeken is onderdeel van de 
wettelijke kerndoelen voor Nederlands en 
van de eindexameneisen havo/vwo. In het 
vmbo en de onderbouw van havo/vwo 
staan kennismaking met boeken en 
leesplezier voorop. In de bovenbouw van 
havo/vwo draait het om 
literatuurgeschiedenis en de leeslijst. 
Havisten moeten acht boeken lezen en 
vwo'ers twaalf. 

 

Didactische aanpak 

Het vermogen om literatuur te lezen, ook 
wel literaire competentie genoemd, dient 
stapsgewijs ontwikkeld te worden. Het 
geheim van goed literatuuronderwijs is om 
jongeren boeken te laten lezen die bij hun 
niveau aansluiten. Voor 12-15 jaar zijn er 
vijf leesniveaus (van beginnend lezen tot 
analyserend lezen) en voor 15-18 jaar zes 
(van belevend lezen tot academisch lezen). 
Deze leesniveaus zijn ontwikkeld door 
vakdidacticus Theo Witte (Rijksuniversiteit 
Groningen). 



 

PLEIADE MANAGEMENT EN CONSULTANCY 

  

28 

bibliotheken), maar ook wordt een voorbeeld aangehaald waarbij controle door docenten in 

mediatheken een reden is dat jongeren zich liever in de openbare bibliotheek ophouden.  

o Een deelnemer wijst erop dat VO scholen de dienstverlening van openbare bibliotheek zelf dienen 

te financieren, terwijl er voor PO scholen wel subsidieregelingen zijn. Een andere deelnemer 

beaamt dit: VO-scholen hebben vaak een regiofunctie en dan wil de gemeente waarin de school 

gevestigd is niet betalen voor iets wat ook een taak zou kunnen zijn van de andere gemeenten12. 

o Een deelnemer stelt dat je op zoek moet gaan naar verantwoordelijke voor de kwaliteit van het 

onderwijs binnen een VO school. Verantwoordelijkheden liggen vaak binnen de school vrij laag in 

de organisatie zoals bijvoorbeeld bij vaksecties. Een andere deelnemer beaamt dit: de contacten 

van een openbare bibliotheek met een VO school hangen vaak op één docent: als die vertrekt 

naar een andere school, valt het contact vaak weg. 

7.4  JEUGDBIBLIOTHEEK.NL  

• Jeugdbibliotheek.nl is dé verzamelplek met alles wat betreft boeken en lezen voor jongeren: het bevat de 

digitale collectie en digitale bronnen, luisterboeken, de fysieke collectie (van de bibliotheken) en boeken 

voor lezen voor de lijst. 

• Aanbod digitale titels: Het aanbod van digitale titels is om meerdere redenen beperkt: er zijn uitgeverijen 

die geen digitale boeken uitbrengen uit angst voor het kannibaliseren van hun gedrukte uitgaven. Ook zijn 

er soorten boeken met een kleine markt, te klein om ook nog de titels als ebook uit te brengen. Als 

voorbeeld worden de “eenvoudig communiceren” boeken genoemd. Tenslotte zijn er goedlopende 

populaire titels waar de uitgever ondanks het convenant toch terughoudend blijkt om de digitale variant 

via de jeugdbibliotheek aan te bieden. 

• Ebooks/luisterboeken: Opgemerkt wordt dat circa 70% van de jeugd nog nooit een ebook of een 

luisterboek heeft uitgeprobeerd. 

• Belang luisterboeken: Luisterboeken zijn belangrijk om kinderen kennis te laten maken met verhalen en 

een positieve boekbeleving te creëren zodat zij mogelijk als tweede stap een boek gaan lezen. 

• Karaokeboeken: Dit zijn boeken waarbij de gesproken tekst tegelijkertijd als tekst op het beeldscherm 

verschijnt. Dit is heel nuttig voor kinderen met dyslexie. Deze kinderen moeten zich eerst registreren 

voordat zij toegang hebben tot deze karaokeboeken. Echter, deze boeken zouden waarschijnlijk ook een 

zeer nuttig zijn voor zwakkere lezers en daarom ligt er bij de aankoopcommissie het verzoek om deze 

boeken ook aan te kopen voor de brede groep van jongeren. 

• Lezen voor de lijst: Lezen voor de lijst is opgebouwd volgens de systematiek van Theo Witte van de 

universiteit Groningen. De leeftijdscategorie 12-15 jaar heeft vijf leesniveaus, de leeftijdscategorie 15-18 

jaar zes leesniveaus. Als jongeren weten welk leesniveau ze hebben (dit kan klassikaal worden vastgesteld 

of via een online] dan kunnen deze jongeren bij hun leesniveau geschikte boeken zoeken. Er is overigens 

een beperkte selectie van circa 500 boeken (zowel fysieke, digitale als luisterboeken) waar deze 

leesniveaus aan gekoppeld zijn. Tegelijkertijd worden bij deze koppeling met leesniveaus ook wat 

handvaten gegeven hoe het boek gelezen moet worden.  

• Digital-only lidmaatschap: Lidmaatschap van de openbare bibliotheek is voor sommige jongeren een 

drempel: ze mogen het niet van hun ouders (bijvoorbeeld omdat deze bang zijn voor boetes) of het zich 

persoonlijk melden bij de bibliotheek is een te hoge drempel. Sowieso kunnen boetes bij te laat 

terugbrengen bij de fysieke bibliotheek een knelpunt vormen: wanneer er een boete openstaat wordt 

 

12 Een deelnemer: ‘wanneer de grote ontlezing begint, stopt de gemeente met investeren’. 
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automatisch de toegang tot de digitale bibliotheek voor dat OB-lid geblokkeerd. Daarom leeft er de wens 

om voor jongeren een digital-only abonnement in te stellen, wat de mogelijkheid geeft om vanuit de 

school direct een account te openen. Lidmaatschappen voor bibliotheken zijn voor het overgrote deel van 

de bibliotheken tot 18 jaar gratis, het digital-only abonnement zal natuurlijk ook gratis zijn. 

• 12-18 jaar: OB-leden in deze leeftijdsgroep hebben toegang tot de digitale jeugdcollecties en de digitale 

titels voor de lezen voor de lijst boeken. Echter, de digitale collectie voor volwassenen is niet volledig 

toegankelijk voor leden van deze leeftijdscategorie: zij mogen een maximum van zes volwassen digitale 

boeken lenen. Men probeert hiervoor een workaround te maken door meer titels aan lezen voor de lijst 

toe te voegen. 

 

  



 

PLEIADE MANAGEMENT EN CONSULTANCY 

  

30 

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK 

8.1 CONCLUSIES 

Op basis van het in het kader van dit vooronderzoek uitgevoerde desk research en de vier groepsdiscussies en 

het diepte-interview kunnen de hierna volgende conclusies worden getrokken. 

SITUATIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS  

• 1613 VO schoollocaties: Er zijn 1613 hoofd- en nevenvestigingen van VO-

scholen. Andere statistieken noemen 1454 of 1421 scholen. Het verschil is 

waarschijnlijk te verklaren doordat sommige scholen meerdere locaties 

hebben. Voor de collectie op school zal (in de meeste gevallen) de locatie 

het meest belangrijk zijn, vandaar dat de 1613 schoollocaties vanuit 

collectieperspectief het meest relevante cijfer is. 

• 229 VO scholen met dBos, 560 mediatheken en ca. 870 onbekend: Er zijn 

229 scholen met dBos en 560 mediatheken op VO-scholen (zie ook figuur 3). 

Er is een kleine overlap tussen deze twee typen collecties: enkele tientallen 

mediatheken doen mee aan dBos. Uitgaande van de 1613 schoollocaties, 

betekent dit dat er ruim 824 VO-schoollocaties zijn zonder dBos of 

mediatheek. Over deze scholen is relatief weinig bekend: een deel maakt 

gebruik van de dienstverlening van bibliotheken voor wat betreft 

leesbevordering óf digitale geletterdheid, bij een deel is een boekencollectie 

aanwezig, maar bij een deel ook niet. Over de bij de VO-scholen aanwezige 

mediatheek-collecties of andere vormen van schoolcollecties is eveneens 

geen overzicht bekend. 

• VO-leerlingen: Er zijn bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Vanaf het 3e VO-leerjaar is de verhouding ongeveer 

fiftyfifty tussen de leerlingen die havo/vwo volgen en die een vmbo-

opleiding volgen. slechts een klein deel van de VO-leerlingen volgt 

praktijkonderwijs (circa 30.000). De verdeling over 

onderbouw/bovenbouw is in 2018 als volgt: 389.045 onderbouw, 

209.760 vmbo bovenbouw en 340.199 havo/vwo bovenbouw. 

• Onderwijs en lezen: De leesbevorderingsactiviteiten focussen in de 

eerste twee jaar op leesplezier, leesmotivatie en leesvaardigheid 

(zie ook figuur 4). De focus verschuift vanaf het derde jaar voor de 

havo/vwo leerlingen naar ‘lezen voor de lijst’, dat gericht is op het 

verwerven van literaire competenties. Voor de vmbo-leerlingen 

blijft de focus op leesplezier, hoewel er veel docenten voor de 

mavo-opleidingen in de praktijk ook leeslijsten hanteren (al is dat 

niet verplicht voor het examen). 

LEES- EN LEENGEDRAG JONGEREN 

• Van PO naar VO – breukvlak leesplezier én uitleningen: Een belangrijk breukvlak treedt op bij de overgang 

van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het leesplezier van PO-leerlingen is nog hoog, terwijl dat 

bij VO-leerlingen sterk verlaagd is. Ook blijkt dat boeken lezen bij PO-leerlingen zich in de top-3 

vrijetijdsbestedingen bevindt, terwijl dat bij VO-leerlingen niet het geval is. Dit afgenomen leesplezier 

Figuur 4 Schets VO-scholen 

Figuur 5 VO-onderwijs en lezen 
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weerspiegelt zich in het gemiddeld aantal uitleningen van leden van de openbare bibliotheek in deze 

leeftijd: OB-leden van 10 en 11 jaar lenen nog 14-16 boeken per jaar, OB-leden van 14 jaar en ouder lenen 

nog maar 3-4 boeken per jaar. 

• Lezen door VO-leerlingen – per leerjaar omlaag: Het leesplezier bij vmbo-leerlingen daalt elk leerjaar: van 

46% (die lezen best leuk vindt) in leerjaar 1 tot 29% in leerjaar 4. Er zijn geen gegevens van havo/vwo 

leerlingen hierover, maar ook hier geldt hoogstwaarschijnlijk dezelfde dalende trend.   

• Belangrijke rol opleidingsniveau en gender:  

o Opleidingsniveau is gerelateerd aan het leesplezier: het leesplezier bij vwo leerlingen is 65%, bij 

havo leerlingen 48% en bij vmbo leerlingen 38%. 

o De genderverschillen wat betreft leesplezier zijn fors: bij jongens ligt dit lager dan bij meisjes, 

terwijl ook de voorkeur voor het soort boeken aanzienlijk verschilt. 

• Percentage niet-lezers stijgt met de leeftijd: Het percentage jongeren dat als vrijetijdsbesteding nooit een 

boek leest is 31% bij de leeftijdscategorie 12-13 jaar. Dit stijgt per leeftijdscohort tot 51% bij de 

leeftijdscategorie 16-17 jaar. 

• Bezoek openbare bibliotheek: Lidmaatschap van en bezoek aan de openbare bibliotheek daalt eveneens 

per leeftijdscohort: 80% van de 12-13-jarigen is lid van de openbare bibliotheek, terwijl 29% de openbare 

bibliotheek ten minste één keer per maand bezoekt. Bij de leeftijdscategorie 16-17 jaar is 67% lid van de 

openbare bibliotheek, terwijl 15% deze tenminste één keer per maand bezoekt. Deze laatste categorie 

geeft in fors hogere percentages dan de overige leeftijdscategorie aan dat zij (ook) de bibliotheek 

bezoeken om te kunnen studeren/leren of aan opdrachten voor school te werken. 

• Digitaal lezen en luisteren: digitaal lezen en luisteren is binnen het voortgezet onderwijs nog grotendeels 

onbekend en dus ongebruikt. Recente onderzoeksresultaten geven aan dat – mits het huidige aanbod 

beter wordt aangesloten op de wensen van zowel docenten als leerlingen – digitaal lezen en luisteren een 

belangrijk drempelverlagend effect op het schoollezen zullen kunnen hebben. 

• Van 17 naar 18 jaar – breukvlak OB-lidmaatschap: een tweede breukvlak treedt op bij de overgang van 17 

jaar naar 18 jaar: het lidmaatschap van de openbare bibliotheek daalt dan enorm (van 67% naar 21%)13. 

Overigens hebben 13 bibliotheken een gratis lidmaatschap tot en met 18 jaar. Voor de leeftijdscategorieën 

19 en 20 jaar daalt het aantal lidmaatschappen verder.  

RESULTATEN GROEPSDISCUSSIES  

• Verwevenheid schoolcollecties en leesbevordering:  

o Meerdere gesprekspartners benadrukten de verwevenheid van collecties en 

leesbevorderingsactiviteiten in VO-scholen en hadden daarom aarzelingen bij onderzoek dat zich 

uitsluitend op collecties zou richten.  

• Weinig zicht op situatie VO-scholen; fragiele relaties tussen VO-scholen en Bibliotheken:  

o Vertegenwoordigers van bibliotheken gaven aan dat relaties met VO-scholen vaak fragiel blijken: 

het hangt soms op persoonlijke relatie met een of meer docenten en als die vertrekken naar een 

andere school is de relatie soms verbroken. Eveneens werd anekdotisch aangegeven dat de 

mediatheekcollecties een verouderde en slechte indruk maakten. 

o Schooldirecties staan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de mediathecaris 

voor de keuze of en hoe de mediatheek voort te zetten. Meer inzicht is nodig in wat 

 

13 Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt doordat het lidmaatschap dan in de meeste gevallen niet 

meer gratis is. 
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schooldirecties willen en welke constructies van collecties op scholen (wisselcollecties, vaste 

collecties, beheer en aanschaf e.d.) door schooldirecties het meest wenselijk worden geacht. 

• Behoefte aan richtlijnen jongerencollecties:  

o Een vertegenwoordiger van de bibliotheek Breda gaf aan dat zij een analyse hebben uitgevoerd 

op het leengedrag van de jongeren per leeftijdscategorie en dat dit aanleiding gaf tot een nieuwe 

kijk op de jongerencollectie.  

o Meerdere gesprekspartners geven aan dat er behoefte is aan richtlijnen voor jongerencollecties in 

openbare bibliotheek en bij VO-scholen voor wat betreft omvang en samenstelling, die cijfermatig 

onderbouwd zijn. Dergelijke richtlijnen kunnen collectioneurs ondersteunen bij het samenstellen 

van jongerencollecties en kunnen eveneens dienen om budgetten hiervoor bij financiers 

(schooldirecties, gemeenten) te onderbouwen en te verdedigen. 

• Fysieke inrichting jongerencollecties lastig: 

o De gesprekspartners vanuit de openbare bibliotheekwereld gaven aan dat de fysieke inrichting 

van de jongerencollecties vaak lastig is, omdat jongeren – met name in de leeftijdscategorie 15-18 

jaar – een wijder spectrum lezen dan boeken die bedoeld zijn voor hun leeftijdscategorie. Zo zijn 

er indicaties dat jongeren voor hun plezier vaak boeken ‘beneden’ hun leeftijdscategorie lezen 

terwijl informatieboeken en boeken over bijvoorbeeld voetbal of popsterren geliefd zijn maar zich 

vaak bij de volwassenencollecties bevinden14.  

• Zorgen over aanbod jeugdboeken: 

o Een aantal gesprekspartners vanuit de openbare bibliotheekwereld maakte zich zorgen over het 

aanbod van jeugdboeken: aangegeven werd dat er huns inziens te weinig actuele C-boeken zijn. 

Daarnaast werd er een toenemende belangstelling voor Engelstalige D-boeken gesignaleerd, dat 

onvoldoende weerspiegeld is in de huidige bibliotheekcollecties. 

• Relatie schoolcollectie, OB-collecties en digitale collectie onbekend gebied:  

o Er is relatief weinig bekend over de relaties tussen collecties op school, collecties bij de openbare 

bibliotheek en de digitale collectie. De digitale collectie lijkt momenteel onderbenut, terwijl er 

weinig bekend is over de relatie tussen het leengedrag bij mediatheken en het leengedrag bij 

openbare bibliotheken door jongeren. 

• Aansluiting (veranderende) belevingswereld jongeren cruciaal:   

o Een belangrijk aandachtspunt bij meerdere groepsdiscussies was de aansluiting op de 

belevingswereld van jongeren. Dit is volgens sommige deelnemers moeilijk in te schatten door 

collectioneurs die zich veelal tot een veel oudere leeftijdscategorie behoren. Wat zijn 

onderwerpen en titels die jongeren aanspreken? In de discussies hierover werd genoemd dat 

deze onderwerpen veranderlijk zijn en dat de collectie daardoor hype-gevoelig zal worden. Dit is 

volgens de deelnemers geen probleem, maar betekent wel dat de norm voor de actualiteit van de 

boeken (bij openbare bibliotheken in principe per 10 jaar) voor de jongere collecties lager zal 

moeten liggen. 

• Plezierlezers en schoollezers:  

o Tenslotte werd aangedrongen om bij vervolgonderzoek naar het leesgedrag en de leesmotivaties 

van jongeren onderscheid te maken in plezierlezers en schoollezers. Dergelijk onderzoek dient als 

doel te hebben om handvaten te bieden voor twee kernvragen waarvoor men zich gesteld ziet: (1) 

 

14 De analyse van het aandeel van de verschillende boeksoorten in de uitleningen van jeugdleden van de OB 

wijst eveneens hierop. 
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hoe maak je plezierlezers tot blijvende plezierlezers en (2) hoe krijg je non-plezierlezers tot 

plezierlezen? 
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8.2 AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK  

Op basis van de bovenstaande conclusies worden vijf onderzoeksrichtingen voorgesteld, waarbij zeer globale 

suggesties voor een mogelijke onderzoeksopzet worden aangegeven: 

LANDSCHAP VO WAT BETREFT COLLECTIES OP SCHOOL VERDER IN KAART BRENGEN  

• Zwarte gat 1: mediatheekcollecties - wat staat er in de mediatheken? Er is geen systematisch overzicht 

over de samenstelling van mediatheekcollecties bij VO-scholen. Wél is duidelijk dat AURA (een cloud 

systeem) marktleider is van bibliotheeksystemen bij mediatheken. Ook is er geen landelijk overzicht van de 

samenstelling van dBos-collecties.  

• Zwarte gat 2: VO-scholen zonder mediatheken en dBos: Er is geen systematisch overzicht m.b.t. het al dan 

niet bestaan van schoolcollecties bij deze VO-scholen die circa de helft van het aantal scholen omvatten. 

Een dergelijk systematisch overzicht lijkt essentieel om een gefundeerde leesbevorderingsaanpak met 

collecties als onderdeel voor VO als geheel te ontwikkelen.  

• Wensen t.a.v. schoolcollectieconstructie: Een hieraan gerelateerde onderzoeksvraag betreft de wensen 

en eisen van VO-scholen het ten aanzien van de ‘constructie’ van een schoolcollectie, zoals wat betreft 

wisselcollecties, beheer en aanschaf en dergelijke. Een representatief overzicht van wat de wensen en 

eisen van schooldirecties op dit punt zijn, vormt een belangrijke bouwsteen voor het verder ontwikkelen 

van de dienstverlening van bibliotheken op dit gebied. 

• Suggesties mogelijke aanpak: Het gaat hier feitelijk om twee soorten onderzoek: onderzoek naar de 

collecties van VO-scholen en onderzoek naar de wensen hierover onder schooldirecties.  

o Onderzoek collecties VO-scholen:  

▪ dBos collecties analyseren: een analyse van de collectiegegevens van de dBos collecties 

op VO-scholen is een eerste element van het gewenste overzicht van collecties op VO-

scholen. 

▪ Mediatheekcollecties: zoals hierboven aangegeven, zijn de meeste mediatheken 

aangesloten op het AURA systeem. De leverancier van dit systeem zou mogelijk gegevens 

kunnen leveren over de samenstelling van de mediatheekcollecties, maar die zullen naar 

verwachting weinig inzicht kunnen geven zonder gegevens over de omvang van de 

school, het type opleidingen en het aantal leerlingen per opleiding. Hiervoor lijkt een 

enquête onder mediathecarissen de aangewezen onderzoeksmethode.  

▪ Onderzoek collecties VO-scholen: Eind januari 2020 worden de onderzoeksresultaten 

van een enquête onder bibliotheken over hun kennis over de in hun werkgebied 

aanwezige VO-scholen gepubliceerd. Hieruit blijkt o.a. dat bibliotheken met ongeveer de 

helft van de VO-scholen momenteel geen relatie onderhouden. In een mogelijk 

vervolgonderzoek zouden de bibliotheken met een gemeenschappelijk protocol en een 

landelijke coördinatie de VO-scholen nader kunnen onderzoeken, mogelijk in aanvulling 

op/geholpen door de resultaten van het hierboven voorgestelde onderzoek onder 

mediathecarissen.  

▪ Onderzoek wensen schooldirecties: Een mogelijke onderzoekopzet is om een kwalitatief 

onderzoek onder een representatieve selectie van schooldirecties te houden over hun 

wensen m.b.t. de ‘constructie’ van de schoolcollectie. 

• Doelstelling: De resultaten van deze onderzoeken vormen bouwstenen voor een VO-brede aanpak van 

leesbevordering en dienen antwoord te geven op ‘Wat staat er nu aan collecties op de scholen?’ en ‘Wat is 

voor schooldirecties de meest begaanbare weg om schoolcollecties te optimaliseren?’. Tegelijkertijd zullen 
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de resultaten kunnen leiden tot optimalisering van de dienstverlening op dit gebied door Bibliotheken (o.a. 

het dBos-programma). 

BESTAAND LEENGEDRAG VOOR DE DIVERSE LEEFTIJDSCATEGORIEËN NAUWKEURIG IN KAART 

BRENGEN 

• Analyse leengedrag jeugdcollecties bij openbare bibliotheken en dBos- en mediatheekcollecties bij VO-

scholen:  

o Het betreft het per leeftijdscategorie en gender het leengedrag van het soort boeken (B-, C-, D-

boeken, informatieboeken en boeken voor volwassenen) nauwkeurig in kaart te brengen, evenals 

de actualiteit van de geleende boeken. Er zijn aanwijzingen dat de jongeren een breder spectrum 

aan categorieën boeken lenen en lezen dan de categorieën boeken die voor hun leeftijdscategorie 

ontwikkeld zijn (zie de ervaringen van bibliotheek Breda en de analyse van de uitleningen in 

hoofdstuk 4).  

o E.e.a. dient te leiden tot een cijfermatige onderbouwing voor richtlijnen voor de samenstelling 

van jeugdcollecties voor openbare bibliotheken (wat betreft soorten boeken en wat betreft 

actualiteit van de boeken) en in het verlengde daarvan voor collecties op VO-scholen.  

• Mogelijke aanpak: Een mogelijke aanpak van dit vraagstuk is om het leengedrag te onderzoeken bij een 

aantal casussen: bijvoorbeeld bij een tiental OB-collecties en een 10- tot 20-tal dBos- en 

mediatheekcollecties. 

• Doelstelling: De resultaten van deze onderzoeken dienen te leiden tot richtlijnen voor de samenstelling, 

optimale omvang en actualiteit van de verschillende typen jeugdcollecties voor deze leeftijdsgroepen. 

Deze richtlijnen kunnen als handvat dienen voor samenstellers van jeugdcollecties en tegelijkertijd als 

onderbouwing van de collectiebudgetten.  

ONDERZOEK NAAR RELATIE EN SAMENHANG COLLECTIE OP SCHOOL –  OB-COLLECTIE EN 

DIGITALE COLLECTIE  

• Samenhang schoolcollecties, OB en digitale collecties: Uit dit onderzoek is gebleken dat Rijnbrink als 

beheerder van een bibliotheeksysteem de VO-scholen in Overijssel als een bibliotheekvestiging hebben 

geïmplementeerd. Mede daardoor zijn de gegevens van het leengedrag van de betreffende scholieren bij 

de eigen schoolbibliotheek en bij de openbare bibliotheken beschikbaar. Mogelijk zijn er in de rest van het 

land nog vergelijkbare situaties. Deze situatie maakt een analyse van het leengedrag bij de eigen school en 

bij de openbare bibliotheek en bij de digitale bibliotheek van in elk geval deze groep jongeren mogelijk. 

Daarbij is het van belang om in elk geval de leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 15-18 jaar te onderscheiden 

met het oog op de in de diverse onderzoeken gesignaleerde verschillen tussen deze twee 

leeftijdscategorieën. 

• Mogelijke onderzoeksaanpak: Dit onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden op basis van de dataset van 

Rijnbrink en mogelijk andere beheerders van bibliotheeksystemen die dezelfde opzet hebben gekozen 

voor de implementatie van schoolcollecties. 

• Doelstelling: Uit deze analyse zal er meer inzicht ontstaan in de samenhang en synergie tussen de drie 

typen collecties, hetgeen het draagvlak voor de hierboven voorgestelde richtlijnen voor jeugdcollecties zal 

versterken.  

MONITOREN BELEVINGSWERELD JONGEREN 

• Monitoring belevingswereld jongeren met het oog op titelaanschaf: Uit de groepsdiscussie met 

vertegenwoordigers van de Bibliotheken werd de behoefte geuit aan actuele op de belevingswereld van de 
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jongeren aangesloten titellijsten met het oog op aanschaf voor een bibliotheek. Het gaat mede om het op 

tijd volgen van hypes onder jongeren en daarop kunnen inspelen met de aanschaf van nieuwe titels. Een 

dergelijke constante monitoring wordt mede als noodzakelijk gezien omdat de collectioneurs zich veelal in 

een veel oudere leeftijdscategorie bevinden (en dus in veel gevallen weinig aangesloten zullen zijn op de 

belevingswereld van jongeren).  

• Mogelijke aanpak: Een mogelijke aanpak is om een dergelijk periodiek onderzoek met alle stakeholders uit 

te voeren: het is immers ook van belang voor de boekenbranche/uitgevers en voor NBD Biblion. 

• Doelstelling: Periodieke publicaties van leespleziertitellijsten als hulpmiddel bij collectievorming. 

NADER ONDERZOEK LEESGEDRAG JONGEREN  

• Onderscheid schoollezers en plezierlezers: Meerdere aan groepsdiscussies deelnemende deelnemers 

pleitten ervoor om bij onderzoek naar leesgedrag bij jongeren onderscheid te maken tussen schoollezers 

en plezierlezers. 

• Mogelijke aanpak: Zowel door de Boekenbranche als door de Stichting Lezen worden periodiek enquêtes 

gehouden onder jongeren/leerlingen teneinde hun leesgedrag en motivaties daarvoor in kaart te brengen. 

Uit de groepsdiscussies is dan voorgekomen dat men graag meer inzicht heeft in de beweegredenen van 

plezierlezers (zij die als vrijetijdsbesteding boeken lezen) t.o.v. schoollezers (zij die verplicht voor school 

lezen).  

• Doelstelling: Het doel van dergelijk onderzoek zou twee doelen moeten dienen: 

o Hoe niet-plezierlezers toch aan het lezen te krijgen? 

o Hoe plezierlezers blijvend plezierlezer te laten zijn? 


