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Functieomschrijving

De leesconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek binnen de basisschool en de functie maakt onderdeel 

uit van de aanpak de Bibliotheek op school. De leesconsulent adviseert, organiseert, faciliteert en ondersteunt 

leerkrachten en vrijwilligers in de basisschool bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid. Dit gebeurt op basis 

van het lees-en mediaplan dat door de leescoördinator van de school, in samenwerking met de onderwijsspecialist 

(backoffice bibliotheek), is opgesteld. De leesconsulent implementeert (project)werkzaamheden en voert deze 

uit ten behoeve van de bevordering van lezen en informatievaardigheden binnen de school. De leesconsulent is 

verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de Bibliotheek op school.

Functiedoel 

Het doel van de functie is het stimuleren van taal, leesplezier en informatievaardigheden en daarmee bij te 

dragen aan de taal-, lees- en mediaontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De leesconsulent zorgt, in 

afstemming met de taal/leescoördinator(en) van de school, voor een op maat gesneden, aantrekkelijke collectie. De 

leesconsulent adviseert over, faciliteert bij en voert leesbevorderingsprojecten uit, passend binnen een doorgaande 

lijn leesbevordering. Daarnaast adviseert en faciliteert de leesconsulent bij projecten gericht op het bevorderen 

van mediawijsheid in de school. De activiteiten van de leesconsulent vinden plaats binnen het kader van het taal-, 

lees-en mediabeleid en het lees- en mediaplan van de school. Dit wordt opgesteld door de onderwijsspecialist van 

de bibliotheek in nauwe samenwerking met de coördinatoren van de school. 

Om de doelstelling binnen het eigen werkgebied te kunnen realiseren werkt de leesconsulent met een jaarlijks 

vast te stellen activiteitenplan, waarin de planning, de relaties met de overige organisatieonderdelen, de begroting 

en het budget per school, de ontwikkelingen en resultaten van projecten en diensten worden vastgelegd. Aan het 

activiteitenplan liggen de visie en missie van de bibliotheek en het meerjarenbeleidsplan ten grondslag. Dit plan 

wordt door de onderwijsspecialist van de bibliotheek, in samenwerking met de leesconsulent opgesteld.

Organisatorische positie

De functie leesconsulent valt hiërarchisch onder de manager Onderwijs/jeugd of manager Backoffice. De 

leesconsulent werkt nauw samen met de onderwijsspecialist en heeft geen leidinggevende bevoegdheden. De 

leesconsulent is verantwoordelijk voor de activiteiten in de klas die hij of zij zelfstandig uitvoert. De leesconsulent 

en de school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van vrijwilligers.

Externe en interne contacten

De leesconsulent onderhoudt contacten met de taal- en/of leescoördinator(en), de leerkrachten, kinderen, ouders 

en vrijwilligers in de Bibliotheek op school. De leesconsulent neemt deel aan relevante overleggen met betrekking 

tot de Bibliotheek op school. De leesconsulent onderhoudt, legt en ontwikkelt contact met externe relaties die van 

belang zijn voor de Bibliotheek op school.

Resultaatgebied 

De leesconsulent is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

1. Beleidsvorming in de Bibliotheek op school

• Is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidende activiteiten ten behoeve van de Bibliotheek op school.

• Is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en doet daartoe voorstellen aan  

betrokkenen in de school en bibliotheek.

• Zet op organisatorisch vlak duidelijke lijnen uit die invulling geven aan vernieuwings- en innovatieprocessen  

op school, die te maken hebben met leesbevordering en informatievaardigheden in relatie tot uitvoering van  
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het onderwijsprogramma en onderwijsontwikkeling.

• Neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de ontwikkeling van de samenwerking binnen het team, ter  

stimulering van leesbevordering en informatievaardigheden.

• Geeft sturing aan de implementatie van leesbevordering en informatievaardigheden in het curriculum van de  

school.

• Is verantwoordelijk voor de instructie, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en 

leerkrachten.

• Adviseert over en organiseert de ouderparticipatie.

• Voert analyses uit van de stand van zaken van de ontwikkeling van leesbevordering en  

informatievaardigheden op school.

• Stelt het beleid aan de hand van een cyclisch proces (monitoring) bij en doet voorstellen voor innovatie,  

aanpassing en vernieuwing aan directie en collega’s.

• Verricht praktijkgericht onderzoek, waarmee onder andere opbrengsten en resultaten in beeld kunnen worden  

gebracht en op grond waarvan onderwijskundige vertaalslagen kunnen worden gemaakt.

2. Advisering en ondersteuning van leerkrachten in de basisschool

• Is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van projecten ter ondersteuning van de doorgaande  

leeslijn.

• Adviseert, initieert, ondersteunt en voert leesbevorderingsactiviteiten uit.

• Adviseert, initieert, ondersteunt en voert activiteiten rond informatievaardigheden uit.

• Legt relevante inhoudelijke verbindingen tussen leesbevordering en informatievaardigheden en andere  

onderwijsvakken.

• Stimuleert de onderlinge samenwerking van leerkrachten, ouders, vrijwilligers en de kinderen.

• Is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de resultaten aan de onderwijsspecialist (of leidinggevende) en 

de leescoördinator teneinde het lees- en mediabeleid verder te ontwikkelen en eventueel bij te stellen.

• Stimuleert en enthousiasmeert leerkrachten bij het vormgeven van het onderwijs waarin leesbevordering en  

informatievaardigheden een belangrijke rol spelen 

• Adviseert en ondersteunt leerkrachten bij de uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten ten behoeve van het 

lees- en taalbeleid voor de leerlingen.

• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het curriculum van de school en kan daarbij leesbevordering en  

informatievaardigheden als  middel inzetten.

3. Begeleiding in de Bibliotheek op school

• Adviseert en begeleidt collega’s bij het realiseren van gezamenlijk ontwikkelde onderwijsprocessen met  

betrekking tot leesbevordering en informatievaardigheden.

• Begeleidt , adviseert en ondersteunt leerkrachten en vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten ter   

bevordering van de informatievaardigheden.

4. Informatiedienstverlening in de Bibliotheek op school

• Signaleert, adviseert en rapporteert over trends, ontwikkelingen, wensen en vragen van leerlingen, schoolteam,  

ouders en vrijwilligers en de vaststelling van de mate van de tevredenheid over de aangeboden diensten.

• Implementeert de monitoring.

• Werkt samen op het gebied van productontwikkeling binnen de Bibliotheek op school.

• Is de schakel tussen de school en de leescoördinator (en de onderwijsspecialist) door hen te informeren en te  

rapporteren over de ontwikkelingen en activiteiten binnen de Bibliotheek op school.

5. Beheer en presentatie collectie in de Bibliotheek op school

• Is verantwoordelijk voor de samenstelling van de collectie die aansluit bij de behoeften en interesses van het  

onderwijs.

• Houdt de collectie op peil en levert de input voor een mediawijze collectie in overleg met de school en de  

collectiespecialist van de bibliotheek.

• Adviseert over de samenstelling van collecties bij themagerichte activiteiten en is verantwoordelijk voor de  

samenstelling van tentoonstellingen en themacollecties.
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• Is verantwoordelijk voor de samenstelling van presentaties die aansluiten bij voor de school actuele thema’s  

rond lees- en mediawijsheid zoals bijvoorbeeld De Nationale Voorleesdagen en De Kinderboekenweek.

• Coördineert het digitaal reserveren en leveren van media indien de school hiervan gebruikmaakt.

6.  Netwerken en professionalisering

• Participeert in een breed netwerk van organisaties die relevant zijn op het gebied van leesbevordering en  

informatievaardigheden.

• Blijft op de hoogte van actuele, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en maakt een vertaling van deze 

ontwikkeling naar productinnovatie en verbetering van dienstverlening. 

Opleidingsniveau

Hbo-werk- en denkniveau met lesbevoegdheid voor primair onderwijs of eigen verworven competenties op dit vlak.

Passende hbo-opleiding (bibliotheekopleiding met didactische bijscholing en ervaring/PABO).

Inschaling op basis van de cao

De functie is op basis van weging in het Functiewaarderingsinstrument ingedeeld in schaal 8.

Ervaring

Bij voorkeur een aantal jaren relevante werkervaring.

Kennis en vaardigheden

• Aantoonbare brede interesse voor en kennis van jeugdliteratuur.

• Aantoonbare brede interesse voor kinderen, onderwijs & educatie.

• Basiskennis van leesbevordering en daaraan gerelateerde media-educatie, leermethodes van scholen en  

projecten rond lezen en informatievaardigheden.

• Basiskennis van de ontwikkelingspsychologie van het kind.

• Basiskennis van informatievaardigheden en de belangrijkste theorieën en inzichten ten aanzien van de  

gemedialiseerde samenleving.

• Aantoonbare informatievaardigheden en basiskennis zoekvaardigheden in de catalogus, databanken en  

internet.

• Aantoonbare didactische vaardigheden om een krachtige en activerende leeromgeving te realiseren om lees-  

en mediabevorderingsprojecten uit te voeren.

• Aantoonbare didactische vaardigheden om gebruikers, leerkrachten, kinderen, vrijwilligers    

informatievaardigheden aan te leren en toe te laten passen.

• Nieuwsgierigheid, actuele kennis en de vaardigheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op  

gebied van leesbevordering, daaraan gerelateerde informatievaardigheden en leer- en leesmethodes. 

Adequate communicatievaardigheden om leerkrachten te adviseren over vragen op het gebied van  

leesbevordering en mediawijsheid.

• Kennis van en kunnen werken met een geautomatiseerd uitleen- en innamesysteem.

• Kennis van bibliotheekdiensten en -producten om te kunnen doorverwijzen.

• In staat zijn eenvoudige storingen van de computer te verhelpen.

• De bibliotheek en haar dienstverlening kunnen verkopen door deze onder de aandacht van de klant te 

brengen.

• Een actueel beeld/kennis hebben van alle leeftijdsgroepen in het primair onderwijs.

• Didactische kennis.

• Kennis van kerndoelen en curriculum van primair onderwijs.

• Vaardigheden om veranderingsprocessen op scholen te begeleiden en collega’s en leerkrachten feedback te  

kunnen geven in het kader van de processen ter bevordering van lezen en informatievaardigheden die hij/zij  

begeleidt. 

• Beschikt over pedagogische competenties die van een leerkracht primair onderwijs worden gevraagd en is  

daarnaast breed inzetbaar in minimaal twee bouwen (onder-, midden- en bovenbouw). 
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• Breed en actueel overzicht van het domein van leesbevordering en informatievaardigheden.

• Beschikt over goede relevante netwerken.

Persoonskenmerken

• Initiërend en ondernemend, het leuk vinden om nieuwe ontwikkelingen op te zetten.

• Nieuwsgierig en durven experimenteren: continu op zoek naar nieuwe media en toepassingen daarvan.

• Verbindend: school en bibliotheek kunnen verbinden met elkaar.

• Het leuk vinden om tussen de mensen en met kinderen te werken.

• Een open houding.

• Proactief.

Competenties 

Communicatieve vaardigheden

Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk, helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de 

essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen en goed inspelend 

op de verschillende doelgroepen (o.a. kinderen!). Goed kunnen luisteren, interesse tonen en het vermogen hebben 

om  belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge gesprekken.

• Hanteert verschillende schrijfstijlen, past  onderwerpen, vorm en opzet aan het niveau, de belangen en de  

gevoelens van de doelgroep aan.

• Formuleert vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd, verzorgt samenhangende presentaties. 

• Neemt initiatief en stuurt in gesprekken, houdt rekening met de invloed van de boodschap op de andere  

partijen. 

• Maakt onderwerpen en/of onvrede bespreekbaar en weet de sfeer zodanig te beïnvloeden dat de relatie goed  

blijft. 

Samenwerken

Actief bijdragen om samen met anderen resultaten en organisatiedoelstellingen te bereiken, ook wanneer dit niet 

van direct persoonlijk belang is.

• Doet actief aan kennisoverdracht door eigen kennis en ervaring te delen met anderen.

• Draagt actief bij aan het bevorderen van onderlinge bekendheid met elkaars werk.

• Motiveert en enthousiasmeert anderen tot samenwerking en stuurt zodanig dat het bereiken van resultaten  

wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

• Lost problemen en conflicten, welke het bereiken van een doel in de weg staan, op. 

Klantgerichtheid

Herkennen van de wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten en hiernaar handelen. 

Zich inleven In klantsituaties, denken in klantoplossingen en deze omzetten in activiteiten/handelingen. Geeft 

prioriteit aan klanttevredenheid en is servicegericht.

• Houdt de klantentevredenheid continu in de gaten, evalueert de kwaliteit van de dienstverlening en verbetert  

deze indien nodig.

• Analyseert de eigen organisatie vanuit de belangen van de klant en zoekt zo naar verbeteringen in de   

organisatie. 

• Komt budgetafspraken en afspraken over de kwaliteit van te leveren diensten en goederen overeen.

Proactiviteit

Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden, signaleert kansen en handelt daarnaar, signaleert 

problemen of belemmeringen en rapporteert deze.

• Herkent in een vroegtijdig stadium kritieke en/of kansrijke situaties, anticipeert op  veranderingen,   

ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.  

Benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken, levert ongevraagd voorstellen en adviezen  

hiertoe, initieert nieuwe ontwikkelingen en stimuleert anderen tot handelen.
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Netwerken

Ontwikkelen, onderhouden en benutten van interne en externe contacten om de organisatiedoelstellingen te 

realiseren. 

• Gaat samenwerkingsrelaties aan en bestendigt deze om organisatiedoelen te bereiken. 

• Zet het externe netwerk effectief in, gebruikt externe netwerkcontacten om interne vraagstukken op te lossen. 

• Bevordert de samenwerking tussen afdelingen, programma’s en projecten. Maakt hierbij effectief gebruik van  

het eigen netwerk, zet kwaliteiten van mensen optimaal in.

• Beweegt zich gemakkelijk te midden van (on)bekende contacten, doorziet  de achtergronden en relaties en  

stapt zelf op mensen af, maakt een afspraak voor contactmomenten.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde 

doelen te bereiken. Voorbereiden en regelen van activiteiten zodanig dat die efficiënt en effectief uitgevoerd 

kunnen worden. Sturen van acties en werkzaamheden conform de planning en bewaken van de voortgang.

• Realiseert systemen en procedures om uitvoering van beleid zeker te stellen. 

• Formuleert concrete en meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen, ook op langere termijn.

• Brengt de juiste mensen/kwaliteiten bij elkaar en houdt rekening met organisatie-specifieke wensen  bij  

planning en inzetbaarheid.

• Onderkent/legt relaties tussen werkzaamheden binnen teams/afdeling(-en) en stemt eigen werkzaamheden  

hierop af. 

Probleemoplossend vermogen

Signaleren van (potentiële) problemen, herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens, spoort 

mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens. Zelfstandig bedenken van 

alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties.

• Analyseert problemen en achterhaalt de werkelijke vraag achter het probleem zonder over volledige informatie 

te beschikken.

• Formuleert meerdere passende alternatieven of oplossingen, onderkent mogelijke afbreukrisico’s.

• Reageert snel en doeltreffend bij problemen en onverwachte gebeurtenissen.

• Herkent trends in incidenten of patronen in klachten.

Zelfstandigheid

Zonder directe aansturing en controle de eigen werkzaamheden verrichten. Weten in welke situaties beslissingen 

zelf genomen kunnen worden en in welke situaties advies/toestemming van anderen nodig is.

• Past de eigen werkzaamheden zelfstandig aan bij veranderende omstandigheden.

• Is in staat zelfstandig het werkplan c.q. het vastgestelde beleid uit te voeren.

• Weegt op basis van interpretatie van gegevens de consequenties van de te kiezen oplossingen tegen elkaar af.

 


