Handreiking
collectie en signatuur
Tool voor de samenwerking met
Reformatorische en Islamitische scholen
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Inleiding
Dit document is bedoeld voor bibliotheken die collectie(-advies) leveren aan scholen die op basis van hun signatuur beperkingen
stellen aan de samenstelling van de collectie. Uit onderzoek (Diversiteit en collectievorming bij de Bibliotheek op school door
Universiteit Leiden in opdracht van Stichting Lezen, 2022) en uit de praktijk blijkt dat bibliotheken dit regelmatig tegenkomen
binnen het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Het levert verschillende uitdagingen op voor de Bibliotheek,
die in deze Handreiking besproken worden. We geven geen richtlijnen of protocol, maar bieden aanknopingspunten om goed
voorbereid in gesprek te gaan met de school of het schoolbestuur. Deze aanknopingspunten komen voort uit gesprekken met
bibliotheken die ervaring hebben met het samenstellen van een collectie voor en met deze scholen.
De Handreiking is opgezet aan de hand van verschillende thema’s die in de samenwerking met de scholen aan bod komen.
Van elk thema wordt beschreven welke uitdagingen de Bibliotheek kan verwachten, en welke tips kunnen helpen om deze
uitdagingen aan te gaan. Het document biedt weinig theorie, en is bij uitstek bedoeld om direct in de praktijk te kunnen worden
ingezet.
Om bibliotheken laagdrempelig met elkaar in contact te brengen, is er op biebtobieb een groep Collectie schoolbibliotheek en
signatuur aangemaakt. Deze is bedoeld om relevante documenten te delen en om ervaringen uit te wisselen en advies te vragen.
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Samenwerking opzetten met de school
Uitdagingen
• Er is een verschil in cultuur met de Bibliotheek.
• De samenwerking stelt hogere eisen.
• De rol van ouders/bestuur is soms prominenter, het gesprek minder voor de hand liggend.
• Scholen met dezelfde signatuur kunnen onderling verschillen in de benadering van kinderboeken.
• De school kan andere verwachtingen hebben van de samenwerking dan de Bibliotheek.
• Binnen het schoolteam kunnen verschillende opvattingen leven over kinderboeken, zonder dat daarover gesproken wordt.

Tips
• Houd rekening met extra uren omdat er meer afgestemd
moet worden.
• Investeer in de relatie, neem herhaaldelijk de tijd om zaken

• Maak afspraken over wat te doen als boeken bij nader
inzien niet geschikt gevonden worden door de school.
• Onderzoek vooraf of de school (directie en team)

goed door te spreken, zodat eventuele obstakels van beide

ruimte biedt voor collectie van uitgeverijen zonder een

kanten makkelijk ter sprake kunnen worden gebracht.

Christelijke of Islamitische signatuur, deze ruimte heb je als

• Evalueer regelmatig, en sta open voor feedback.
• Wees je bewust van eventuele cultuurverschillen en
verdiep je in de ander (zie thema De signatuur/culturele
identiteit van de school)
• Wees je bewust van de positie van de directeur, die zich
afhankelijk kan voelen van de goedkeuring van de ouders.
• Maak onderscheid tussen de korte en de lange termijn:
op de korte termijn zal de school voorzichtig zijn, op
de lange termijn zal er meer vertrouwen komen in de
samenwerking.
• Benadruk het belang van tijdige communicatie naar
bestuur en ouders, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.
• Bespreek vooraf wie bij de school het aanspreekpunt is voor

Bibliotheek nodig (vaak wordt de expertise op dit vlak juist
gewaardeerd).
• Maak op basis van de vorige tip afspraken over de
verhouding boeken met en zonder signatuur, zowel qua
hoeveelheid als qua geld.
• Op Islamitische basisscholen wordt in het algemeen veel
prioriteit gegeven aan lezen, dit kan zorgen voor een
stevige gemeenschappelijke basis onder de samenwerking.
• Bespreek met de directeur wat de school van
bibliotheekmedewerkers verwacht qua kleding.
Bespreek met elkaar hoe je hier zelf in staat, en hoe de
leidinggevende kan ondersteunen als een leesconsulent
hierin stelling wil nemen. Wees je bij een eerste bezoek

de collectie, zodat je als Bibliotheek leerkrachten en ouders

sowieso bewust van je kleding (bedekt, bij reformatorische

met klachten altijd kunt doorverwijzen naar deze persoon.

scholen een rok of jurk voor vrouwen).

• Benadruk vanaf het begin dat het voor de Bibliotheek ook
een leerproces is, waarvoor tijd nodig is. Benoem dat je als
Bibliotheek mogelijk wel eens ongewild een in de ogen van
de school verkeerde keuze zult maken, en vraag of dit OK is.

De signatuur/culturele identiteit van de school
Uitdagingen
• Bij de Bibliotheek ontbreekt vaak de kennis over de signatuur van de school, dit bemoeilijkt de samenwerking.
• Bij de Bibliotheek kunnen vooroordelen bestaan over de school en haar signatuur en/of cultuur.
• Ouders hechten er bij de jongere kinderen aan dat de school naadloos aansluit bij de opvoeding thuis, waardoor school
geneigd kan zijn specifieke eisen te stellen aan vooral boeken voor jonge kinderen (t/m groep 4/5).
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Tips
• Ga bij jezelf na welke vooronderstellingen je hebt en toets

• Zorg dat de leescoördinator de training Open Boek volgt,

die aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld door ze te bespreken

dit draagt bij aan het hanteren van dezelfde doelen en het

met de school.
• Verdiep je in het geloof dat op de school beleden wordt,

spreken van dezelfde taal.
• Waar het Christendom al heel lang deel uitmaakt van de

zorg bijvoorbeeld dat je weet welke feesten er gevierd

Nederlandse cultuur, is dat voor de Islam nog relatief kort

worden en welke verhalen daar bij horen (hier kun je ook

– realiseer je dat ook een Islamitische basisschool daarom

een gesprek met de schooldirectie aan wijden).

nog zoekend kan zijn naar haar identiteit binnen de

• Vertel de school over de visie van de Bibliotheek op

Nederlandse samenleving.

leesbevordering, de uitgangspunten van de Bibliotheek
op school.

Samenstellen van collectie met de school
Uitdagingen
• Bij de Bibliotheek ontbreekt vaak de kennis over boeken van uitgeverijen met signatuur.
• Bij de school ontbreekt vaak de kennis over jeugdliteratuur in de breedte.
• Er zijn thema’s die de school niet in haar collectie wil opnemen, dit kan ten koste gaan van hoog gewaardeerde kinderboeken.
• Als de collectie eigendom van de school is, heeft de school meer zeggenschap over de inhoud.
• Soms heeft de school ook nog geen duidelijke visie, kan ze nog moeilijk omschrijven wat wel en niet kan.

Tips
• Ga in op het proces van collectioneren, bespreek wat de rol
van de school hierin kan zijn en neem hierin mee waar het
eigendom van de collectie ligt en wat voor consequenties
dat kan hebben.
• Maak afspraken met de school over hoe je afstemt of een
boek al dan niet in de collectie kan worden opgenomen.
Bijvoorbeeld: leerkrachten lezen ‘twijfelboeken’ en vullen
een formulier in na afloop, op basis waarvan een beslissing
genomen wordt door leesconsulent en leescoördinator. Dit

• Bezoek bijvoorbeeld www.islamboeken.nl om je te
oriënteren op de collectie Islamitische boeken.
• Van Christelijke uitgevers verschijnen veel leesboeken
die niet expliciet over de Bijbel of het Christendom gaan,
terwijl boeken van Islamitische uitgevers meestal verhalen
uit de Koran bevatten of over de Islam gaan.
• De literaire kwaliteit van Christelijke leesboeken is in de
regel groter dan die van Islamitische leesboeken.
• Ga in op het verschil tussen jonge en oudere kinderen. De

proces helpt om samen steeds beter te weten wat wel en

scholen zien vaak bij oudere kinderen meer ruimte om

niet gewenst is, en daarover in gesprek te kunnen zijn.

boeken aan te bieden die niet geheel binnen de normen

• Benadruk dat je als Bibliotheek tijd nodig zult hebben om

passen, ook omdat ze er waarde aan hechten deze kinderen

te leren wat voor boeken wel of niet in de collectie kunnen

bewust te maken van wat ze buiten de basisschool en op

worden opgenomen.

internet kunnen tegenkomen.

• Bespreek de rol van de bibliotheekouders, en vooral in

• Thema’s waar een Christelijke school moeite mee kan

hoeverre het wenselijk is dat zij invloed hebben op het

hebben: vloeken (ook bastaardvloeken, zoals jeetje of

selectieproces.

getverdemme, zie Bond tegen vloeken), magie (vooral

• Accepteer dat de school een boek kan afwijzen om de sfeer,

in een verhaal), seks, gender (anders dan cis binaire

niet om specifieke passages of afbeeldingen in een boek.

genderidentiteit, romantische relaties anders dan

• Zoek naar gemeenschappelijke taal als het gaat om de

heteroseksualiteit), evolutietheorie (soms wel voor oudere

positieve inhoud van een boek, bijvoorbeeld de begrippen

kinderen), dinosaurussen (in relatie tot evolutietheorie),

deugden, Schepping of barmhartigheid.

geweld, grof taalgebruik, antisemitisme, dood, zelfmoord,

• Bezoek (de site van) een Christelijke boekhandel of

negatieve boodschap (in het bijzonder over ouders

uitgeverij om je te oriënteren op de collectie die de school

of leerkrachten), gescheiden ouders, anti-autoritair

gewend is, of kijk op www.christelijkeboeken.nl voor de

gedrag, topsport (i.v.m. zondagsrust, gedrag langs de lijn,

campagnes van Christelijke uitgevers.

‘verafgoding’ sporters), boeken van beroemdheden.
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• Thema’s waar een Islamitische school moeite mee kan

• Het is onmogelijk om afspraken te maken waar elk

hebben: seks/naakt (wordt gezien als taak van de ouder

boek op beoordeeld kan worden, de school zal ruimte

om hierover met het kind te praten), gender (anders dan

moeten krijgen voor eigen interpretatie op basis van

cis binaire genderidentiteit, romantische relaties anders
dan heteroseksualiteit), evolutietheorie, grof taalgebruik/
heftige ruzie/pesten, verliefdheid.
• Voor een Islamitische basisschool kunnen etnisch-culturele
diversiteit (bijvoorbeeld in personages) en representatie
(bijvoorbeeld cliché’s over het land van herkomst) een rol
spelen in de keuze van boeken.

sfeer en details.
• De interpretatie van de school kun je intern registreren,
zodat je als bibliotheek een steeds beter beeld krijgt
van de keuzes die de school maakt. Dit kost uiteraard
wel veel tijd.
• Spreek af wat te doen met boeken die na aanschaf toch
niet kunnen worden opgenomen in de collectie.

• Voor een Christelijke school kunnen boeken waar
Christelijke feestdagen centraal staan juist niet geschikt
zijn, doordat ze in deze boeken van buitenaf worden
beschreven.

Plaatsing van collectie in de school
Uitdagingen
• De boeken van uitgevers met signatuur kunnen van onvoldoende kwaliteit zijn voor de doelstellingen van de Bibliotheek
op school.
• Het doel van boeken van uitgevers met signatuur kan afwijken van het doel van leesbevordering.

Tips
• Realiseer je dat het apart zetten van boeken die voor
kinderen met het geloof te maken hebben, ongewild
een symbolische betekenis kan hebben: het geloof is een

Bijbel of Koran. Deze boeken kunnen een plek krijgen bij de
informatieboeken.
• Maak de kwaliteit van het boek met signatuur

losstaand onderdeel van het leven, of: die boeken horen er

bespreekbaar bij de school, hier helpt het als de

niet echt bij, net zoals ik er niet echt bij hoor.

leescoördinator de training Open Boek heeft gevolgd, en

• Als boeken een ander doel dienen dan leesbevordering,

begrijpt wat de Bibliotheek daarmee bedoelt.

is dat vaak vertellen over het geloof of verhalen uit de

Visie en beleid
Uitdagingen
• Door mogelijke verschillen in visie zijn gezamenlijke doelen t.a.v. leesbevordering extra belangrijk.
• Het openbare karakter van de Bibliotheek kan botsen met de signatuur van de school.
• Beide organisaties kijken mogelijk voor het eerst met andere ogen naar een deel van de collectie kinderboeken.

Tips
• Start met het bepalen van de gemeenschappelijke doelen

• Benoem vanaf het begin het belang van een visie van

en zet die altijd voorop, in relatie tot de leerlingen van de

de school op leesbevordering en jeugdliteratuur, waarin

school. Ga hierbij uit van de basis: het verhogen van de

de signatuur een rol speelt; op deze visie kan de school

leesmotivatie ten bate van de leesvaardigheid, en bespreek

terugvallen bij eventuele klachten van ouders of bestuur.

hoe de collectie hieraan zal moeten bijdragen.
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• Formuleer als Bibliotheek een visie op de samenwerking
met scholen met signatuur, en denk daarbij vooral na over

• Waar je bijvoorbeeld niet mee akkoord zou kunnen gaan:
» alle boeken van eenzelfde auteur worden geweigerd
vanwege één bepaald boek;

je eigen grenzen. Neem hierin mee het verschil tussen de
functie van een schoolbibliotheek en van een openbare

» het percentage door de school gewenste boeken met
signatuur is zo hoog dat het lastig wordt daaromheen

vestiging.

een actuele aantrekkelijke collectie samen te stellen;

• Benoem voor de school dat bij een activiteit in een
openbare vestiging onder schooltijd, de leesconsulent

» de Bibliotheek krijgt te maken met zoveel meerwerk

bepaalt welke boeken worden gebruikt. Als dit klassikaal

dat het financieel onverantwoord is (bijvoorbeeld als de

lenen betreft, benoem dan juist dat de leesconsulent geen

school geen tijd wil of kan besteden aan het screenen
van boeken);

verantwoordelijkheid kan nemen voor de boekenkeuze van
de leerlingen.

» de school eist dat bepaalde woorden of zinnen uit
boeken worden geschrapt (of staat toe dat leerlingen of
leerkrachten dit doen).

Colofon
Tekst | Bart Droogers
Deze Handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Bibliotheken Kampen, Utrecht, Schiedam en Rotterdam.
© Stichting Lezen (augustus 2022)
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het leesbevorderingsprogramma
de Bibliotheek op school (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek).

6

