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Inzet van de auteur 
als leesbevorderaar

De auteur biedt meerwaarde bij leesbevordering

Veel bibliotheken doen het al: schrijversbezoeken via de Schrijverscentrale stimuleren of zelfs organiseren voor scholen. Ook 

programma’s van De Schoolschrijver worden aanbevolen of gefinancierd. De auteur als leesbevorderaar maakt sinds 2020 deel 

uit van de Stimuleringsregeling van de Bibliotheek op school. Om de kwaliteit van de inzet van de auteur zoveel mogelijk te 

waarborgen worden onderstaande activiteiten aanbevolen.

1. Schrijversbezoek via De Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt bij schrijversbezoeken in Nederland. Vrijwel alle 

publicerende kinderboekenschrijvers en -illustratoren zijn aangesloten bij de Schrijverscentrale, 

van Paul van Loon tot Anna Woltz, van Tosca Menten tot Simon van der Geest. 

Er is een organisatorisch draaiboek ontwikkeld voor het schrijversbezoek, en daarnaast ook een inhoudelijk draaiboek. Daarin 

vinden bibliotheek en school aanknopingspunten om de kinderen optimaal te laten profiteren van het schrijversbezoek.

Meer informatie vind je op: www.deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek/6.

2. Schoolschrijver-maand via Stichting De Schoolschrijver 

Stichting De Schoolschrijver zet kinderboekenschrijvers in om kinderen taalvaardig en taalsterk te 

maken, door creatief schrijven te koppelen aan leesplezier. Naast het intensieve halfjaartraject biedt 

De Schoolschrijver maandprogramma’s aan, waarin schoolschrijvers zowel digitaal als live in de klas 

komen. De maandprogramma’s hebben verschillende thema’s, zoals Schrijfgeheimen, Van kop tot 

staart, Leesgeheimen en Echt waar?

Elk maandprogramma bestaat uit vier digibordlessen, en kan op twee manieren worden ingevuld: met of zonder live-

bezoek van een schoolschrijver. In de variant met live-bezoek wordt de vierde digibordles vervangen door het bezoek van de 

schoolschrijver. Er is in de Toolkit van de Bibliotheek op school een uitgebreide instructie voorhanden waarmee bibliotheken de 

Schoolschrijver-maand kunnen inpassen in het programma de Bibliotheek op school.

 

Meer informatie vind je op: www.deschoolschrijver.nl/maandprogrammas/.
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3. Cursus specialist Creatief schrijven in de klas

Deze cursus is ontwikkeld door De Schoolschrijver en Mariet Lems (van de methodiek ‘Weten 

waar de woorden zijn’), in opdracht van Stichting Lezen. Uitgangspunt is dat creatief schrijven 

en leesbevordering hand in hand gaan.  Onder begeleiding van een schoolschrijver en een 

schrijfdocent wordt in vier dagdelen ingegaan op beide methodieken, en hoe die samen ingezet 

kunnen worden om zowel creatief schrijven als leesbevordering op school naar een hoger plan te 

tillen. 

Leesconsulent en leerkracht volgen de cursus samen, zodat ze deze manier van werken gezamenlijk op school kunnen 

introduceren en borgen. De cursus wordt regionaal aangeboden, via de POI’s. Kijk tot september 2021 op leesplan.nl, en daarna 

op bibliotheekcampus.nl voor de geplande cursussen. 

4. Een lokale of regionale schrijver op bezoek

Het zou kunnen dat een bibliotheek goede contacten heeft met een lokale of regionale schrijver, en die wil uitnodigen voor 

een schrijversbezoek. Ook dat is een mogelijkheid. Kijk als bibliotheek kritisch naar de kwaliteit van de door deze schrijver 

geschreven boeken, zorg dat je genoeg exemplaren hebt voor de school, en stel eisen aan de presentatie van de schrijver bij een 

bezoek. 

https://www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/scholing
https://www.bibliotheekcampus.nl/

