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De monitor
De Monitor de Bibliotheek op school helpt scholen en
bibliotheken om effectief samen te werken. De monitor bevat
gegevens over onderwerpen als het lees- en leengedrag van
leerlingen, de leescultuur thuis en het leesbevorderend gedrag
van leerkrachten. De meting met de monitor wordt jaarlijks
uitgevoerd, met behulp van digitale vragenlijsten die door
leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten worden ingevuld.
De gegevens geven inzicht in de sterke en minder sterke
kanten van de leescultuur en bieden daarmee een basis voor
een doelgericht leesbevorderingsbeleid, dat jaarlijks naar
aanleiding van nieuwe gegevens bijgesteld kan worden.

1. Effectief werken met de Monitor de Bibliotheek op school
Effectief werken met de monitor houdt in dat bibliotheek en school samen doelgericht werken aan geselecteerde onderwerpen
die een meetbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leescultuur op de betreffende school. De onderwerpen worden
geselecteerd op basis van de informatie uit de monitor en de effectiviteit wordt gemeten door de resultaten van opeenvolgende
metingen met elkaar te vergelijken.
De cijfermatige overzichten in de monitor maken het mogelijk om opbrengstgericht met de monitorinformatie om te gaan.
Dat gebeurt in een cyclus van vier fasen:

1e
fase

Analyseren. De bibliotheek bekijkt vooraf de uitkomsten van de monitor en maakt een selectie van grafieken,
passend bij de situatie van de school. Tijdens een presentatie aan het team wordt de analyse besproken en verfijnd:
de leerkrachten lichten opvallende uitkomsten toe, waardoor het beeld wordt genuanceerd en verdiept.

Voorbeeld:
• Uit de analyse blijkt dat met name groep 6 en 7 uitvallen op leesmotivatie en leesgedrag.
• Ook blijkt dat leerkrachten in alle groepen weinig boekentips geven aan leerlingen.

2e
fase

Doelen stellen. In het overleg tussen bibliotheek en team wordt vervolgens bepaald aan welke onderwerpen men de
komende periode wil gaan werken. Dat zijn de onderwerpen waarbij de monitor minder goede resultaten laat zien.

Voorbeelddoelen:
• Groep 6 en 7 krijgen meer aandacht op het gebied van leesplezier.
• Alle leerkrachten gaan meer boekentips geven aan leerlingen.

3e
fase

Werkwijzen bepalen. Nadat de doelen zijn vastgesteld in algemene termen, wordt afgesproken hoe de school en
de bibliotheek precies aan deze doelen gaan werken. De werkwijze wordt concreet (SMART) geformuleerd en wordt
nauwkeurig gekozen bij het betreffende doel, zodat verwacht kan worden dat het doel daadwerkelijk wordt bereikt.
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Voorbeeldwerkwijzen:
• Meer aandacht voor groep 6 en 7: De leerkrachten van groep 6 en 7 gaan twee keer per maand een boekenkring
houden. De leesconsulent geeft de leerkrachten informatie over motiverende werkvormen voor de boekenkring.
• Meer boekentips geven: Alle leerkrachten doen twee keer per maand een boekintroductie. De leesconsulent
informeert de leerkrachten over geschikte boeken en zal op de volgende teambijeenkomst demonstreren hoe een
introductie wordt uitgevoerd.
• Meer boekentips geven: Bij het voorlezen wordt vanaf het volgende schooljaar uit een boek per week voorgelezen,
zodat de leerlingen jaarlijks via het voorlezen met veertig nieuwe boeken kennismaken.

4e
fase

Uitvoeren. De afgesproken werkwijzen worden uitgevoerd door het team en de bibliotheek. De leescoördinator (een
leerkracht) houdt bij het team de vinger aan de pols: Worden de afspraken nageleefd? Zo niet, waar lopen leerkrachten
tegenaan? Hoe reageren de leerlingen?

Good practice
De Monitor de Bibliotheek op school is in 2011 geïntroduceerd. Op sommige
plaatsen gebruiken de bibliotheek en de school de monitor doelbewust
om op basis van de gegevens keuzes te maken. Zij zien de effecten van
hun keuzes terug in de grafieken. Maar de monitor is nog relatief nieuw.
Er zijn scholen die nog maar kort met de monitor werken. Zij gebruiken
de monitorgegevens eerder als een globale indicator van het leesklimaat
op school en kiezen uit het aanbod van de bibliotheek om daar in brede
zin aan te werken. Ook deze aanpak kan tot resultaat leiden, zo blijkt uit
voorbeelden in deze folder. Voor deze scholen is het doelgericht werken
aan geselecteerde onderwerpen uit de monitor de volgende stap in hun
ontwikkeling.
Doel van deze folder
Deze folder is bedoeld als bron van inspiratie voor bibliotheken en
scholen die op zoek zijn naar een effectievere samenwerking en die zich
afvragen hoe de monitor daarbij het best ingezet kan worden. We hebben
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vier cases geselecteerd, vier samenwerkingscombinaties van scholen en
bibliotheken die in verschillende fasen van uitvoering zijn en die soms
op verschillende manieren met de monitor omgaan. Wat deze cases
gemeen hebben is dat hun monitorgegevens duidelijk laten zien dat zij
succesvol zijn in het bevorderen van de leescultuur. We beschrijven welke
keuzes leesconsulenten, leescoördinatoren en schooldirecteuren hebben
gemaakt en laten daarbij de betrokkenen ook zelf aan het woord komen.
We kiezen telkens voor een bepaald onderdeel van de monitor, dat we
illustreren met verschillende voorbeelden.
De voorbeelden in deze folder zijn geen blauwdruk voor het werken met
de monitor. Ze zijn gekozen om effectieve denk- en werkwijzen bij de
monitor te illustreren en moeten met nadruk niet opgevat worden als
volledige beschrijving van de gewenste werkwijze bij dat onderwerp.
Iedere bibliotheekmedewerker die met de monitor werkt zal haar eigen
keuzes moeten maken, afhankelijk van de situatie ter plaatse.

De voorbeelden zijn afkomstig van deze basisscholen en bibliotheken:
• Basisschool Oetkomst (Kolham) & de Bibliotheek Hoogezand/Slochteren
• Basisschool De Bottel (Lottum) & BiblioNu
• Basisschool De Schothorst (Hengelo) & de Bibliotheek Hengelo
• Basisschool Don Sarto (Tilburg) & de Bibliotheek Midden-Brabant
Leeswijzer
We beschrijven eerst een aantal overeenkomsten in de aanpak en taakverdelingen die we aantreffen bij de geselecteerde cases.
Dit geeft een globaal beeld van de plaats van de monitor in de samenwerking. Daarna laten we voor enkele sleutelonderdelen
(leesplezier, uitleen, leerkrachtgedrag en ouders) de monitorresultaten van de scholen zien, ook in vergelijking met de landelijke
gemiddelden. We gaan vervolgens kort in op een belangrijk onderwerp waar de monitor geen informatie over geeft, maar de
respondenten wel: het effect van de Bibliotheek op school op de taalprestaties van de leerlingen. Tot slot sluiten we af met
enkele conclusies en aanbevelingen.

2. Werkwijze, taken en rollen
Naast het gegeven dat de scholen en bibliotheken in deze folder allemaal resultaat boeken, komen zij op een aantal punten
overeen in hun kijk op de monitor en de manier waarop zij hem gebruiken. We vatten hier de belangrijkste overeenkomsten
samen:
De resultaten presenteren
De resultaten worden gepresenteerd aan het hele team van de school en worden met het team besproken. De leerkrachten
krijgen de gelegenheid om opvallende uitkomsten toe te lichten. Dat maakt het beeld genuanceerder. Het kan bijvoorbeeld veel
verschil maken of een klas halverwege het jaar een andere leerkracht heeft gekregen. Daarna worden afspraken gemaakt waar
alle leerkrachten zich aan verbinden. Dat is belangrijk, omdat leesbevordering iets moet worden van het hele team, waarbij
iedereen werkt volgens dezelfde uitgangspunten en met dezelfde aanpakken. Leesconsulent Helma van de Langerijt van de
Bibliotheek Midden-Brabant: ‘We willen ervan af dat het leerkrachtafhankelijk is. Je moet het met z’n allen doen. Ik zeg tegen
het team: met rekenen werk je toch ook allemaal op dezelfde manier?’
De monitor als input voor het lees(media)- of activiteitenplan
De monitor is een belangrijke informatiebron. Consulent educatie Astrid van Dam
van de Bibliotheek Hengelo: ‘We discussiëren met het team over de resultaten.
De leerkrachten vinden dit heel interessant. Ze zijn trots op mooie resultaten
en praten over waar het rood is in de monitor. Dat gesprek over de monitor levert
input voor het activiteitenplan. We vragen dan om concrete suggesties.’ De monitor
helpt dus om het gesprek met het team te voeren en zo tot activiteiten te komen.
Dat vindt ook directeur Corry Frik van basisschool Oetkomst: ‘De resultaten van de
monitor zijn een eye-opener voor het team. Nadat we de resultaten gezien hebben,
brainstormen we over wat we verder kunnen doen.’ Volgens leescoördinator Marian
Berends van basisschool De Schothorst maakt de monitor het mogelijk om gericht
keuzes te maken: ‘Door de monitor kunnen we in ons plan activiteiten opnemen
waarmee we gericht aan dingen werken. Welke factoren zijn belangrijk en welke
daarvan kiezen wij om het gedrag van leerlingen te beïnvloeden?’ Leesconsulent
Helma van de Langerijt beaamt het belang van de monitor als basis voor het maken
van de keuzes: ‘Je hebt die monitor gewoon nodig. Je gaat toch niet zomaar iets doen,
je moet toch weten wat het effect ervan is?’
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De rol van de directeur
De actieve betrokkenheid van de directeur laat het team zien hoe belangrijk leesbevordering is in het beleid van de school. ‘Mijn
taak ligt bij het beleid’, zegt directeur Annet Verlijsdonk van basisschool De Schothorst,‘ik schrijf samen met onze leescoördinator
aan het plan voor taal en lezen en dat leggen we voor aan het team. Ik zorg ervoor dat het beleid wordt geëvalueerd, dat het
terugkomt op vergaderingen.’ Vanuit het bredere perspectief van de leidinggevende kan de directeur zorgen voor verbindingen
tussen het lezen en andere onderdelen van het onderwijs. ‘Het is mijn taak om het team te enthousiasmeren en om te zorgen
voor verbindingen’, zegt directeur Ludy Meister van basisschool Don Sarto, ‘leesbevordering moet niet bestaan uit losstaande
activiteiten. Ik vind het belangrijk dat er verbindingen worden gelegd tussen lezen en cultuuronderwijs, informatievaardigheden en voor- en naschoolse activiteiten. In al onze activiteiten leggen we een relatie met taal en lezen.’
De rol van de leescoördinator
De leescoördinator is de directe samenwerkingspartner van de leesconsulent. Zij zorgt
ervoor dat de afspraken die gemaakt worden ook uitgevoerd worden en op de agenda
blijven. Leesconsulent Henny Smit-Borg van de Bibliotheek Hoogezand benadrukt het
belang van deze rol: ‘De leescoördinator is mijn aanspreekpunt. Zij regelt de dingen in de
school en zij zorgt ervoor dat de afspraken worden uitgevoerd. Zij heeft een sterke positie
binnen het team, dat heb je nodig.’ Daarnaast is de leescoördinator een inhoudelijk
deskundige, die (mee)schrijft aan het leesplan en die ook zelf onderwerpen introduceert in
de school. Zo hebben verscheidene leescoördinatoren naar aanleiding van de cursus Open
Boek zelf de boekenkring in hun team geïntroduceerd.
De uren van de leesconsulent
Voor het werk van de leesconsulent in de school maakt het veel uit hoeveel uren er
beschikbaar zijn. Hierin verschillen de bibliotheken aanmerkelijk. Leesconsulent Helma van
de Langerijt heeft bijvoorbeeld een urenbudget van zeven uur per week. Dat is beduidend
meer dan het landelijke gemiddelde van 1,7 uur per week en dit geeft haar de gelegenheid
om bijvoorbeeld geregeld een boekenkring te houden met leerlingen in kleine groepjes,
waardoor zij heel direct het leesplezier en leesgedrag kan beïnvloeden. Aan de andere kant
staat leesconsulent Annemarie Nijman van de Bibliotheek Hengelo, die slechts een uur per
school heeft en haar activiteiten daarbinnen moet uitvoeren.

3. Leesplezier
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Het leesplezier van de leerlingen is een belangrijke maatstaf voor het succes van de Bibliotheek op school. We weten immers
uit onderzoek dat leesplezier het lezen stimuleert en dat lezen leidt tot grotere taalvaardigheid (Broekhof, 2014; Krashen, 2004;
Mol & Bus, 2011).
Wat is het landelijke beeld?
Het plezier in lezen neemt de laatste vier jaar geleidelijk af. Leerlingen die niet houden van lezen zijn vooral te vinden in
de hogere groepen en zijn vaker jongens. Dit is af te leiden uit de percentages leerlingen in de monitor die aangeven lezen
‘vervelend’ of ‘niet zo leuk’ te vinden:
Jaar

Groep 4-8

Groep 8

Jongens groep 8

2011

13%

15%

26%

2012

15%

19%

26%

2013

16%

20%

28%

2014

17%

21%

28%

Oetkomst
Basisschool Oetkomst werkt sinds twee jaar met de monitor. Op deze school is het plezier in lezen in die periode duidelijk
toegenomen. Het percentage leerlingen dat lezen ‘vervelend’ of ‘niet zo leuk’ vindt is gedaald van 18 procent (hoger dan landelijk
gemiddeld) naar 8 procent. Bij de jongens is zelfs sprake van een daling van 27 naar 7 procent. Het percentage leerlingen dat
zegt lezen ‘erg leuk’ te vinden is gegroeid van 29 naar 41 procent. Deze ontwikkeling gaat in tegen de landelijke trend.
Trendgrafiek
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Ook op andere onderdelen van de monitor is een opvallende vooruitgang te zien bij basisschool Oetkomst. Hoe heeft men dat
voor elkaar gekregen? Leesconsulent Henny Smit-Borg van de Bibliotheek Hoogezand legt uit: ‘De resultaten van de monitor
maakten de leerkrachten ervan bewust dat de school meer aan leesbevordering zou moeten doen. De houding tegenover
leesbevordering was positief, maar men had behoefte aan een concrete aanpak voor het hele team, iets structureels, zodat het
niet door tijdgebrek in het gedrang zou komen. Hieruit is ‘Kolham Leest’ voortgekomen. Dat is een traject waaraan leerlingen
van groep 1 tot en met groep 8 kunnen deelnemen, met verschillende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. De
kinderen ontwerpen hun eigen leesomgeving, ontmoeten een schrijver, gaan in gesprek met dorpsgenoten over lezen en
boeken, maken verhalen met de Boek-O-matic en nemen deel aan een boekenbal. Ook de dorpsvereniging Kolham is bij dit
project betrokken. Deze brede aanpak, waarbij alle leerlingen en hun ouders en een groot deel van het dorp betrokken zijn, leidt
tot resultaat, dat zien we in de monitor.’
De Bottel
Ook op basisschool De Bottel, die sinds drie jaar met de monitor werkt, ontwikkelt het leesplezier zich voorspoedig. ‘Onze school
vindt leesplezier belangrijk, om vanuit leesplezier te werken aan technische leesvaardigheid’, zegt taalcoördinator José Peelen,
‘we bespreken dit vaak tijdens de teamvergaderingen. We doen heel veel aan leesbevordering: boekenkring, boekpresentaties
(ook aan de leerkrachten), voorlezen in alle groepen (ook informatieve boeken), voorlezen bij zaakvakken, nieuwe boeken in de
klas en meedoen met bibliotheekactiviteiten zoals De Nationale Voorleeswedstrijd, Zomerlezen, Het Nationale Voorleesontbijt
en de Kinderboekenweek.’
De monitor liet zien dat vooral de jongens laag scoorden op leesplezier. Daar wordt nu meer aandacht aan geschonken, ook in
de collectie op school, zegt leesconsulent Sandra Lamers (BiblioNu): ‘Toen we in de monitor zagen dat veel jongens lezen niet
leuk vonden, hebben we de collectie uitgebreid met veel informatieve boeken over sport en met B.O.J.-boeken.’ De effecten van
de interventies zijn zichtbaar in de monitor:
Jongens in de monitor - lezen algemeen - De Bottel
Jongens die lezen vervelend/niet zo leuk vinden

Jongens die lezen erg leuk vinden

2012

14%

9%

2013

16%

16%

2014

9%

33%
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Opvallend bij De Bottel is ook dat het plezier in het lezen in de klas sterk is toegenomen. Dat geldt voor alle leerlingen, maar nog
sterker voor de jongens. Het percentage jongens dat zegt lezen in de klas ‘vervelend’ te vinden is gedaald van 14 naar 0 procent;
het percentage dat zegt lezen in de klas ‘niet zo leuk te vinden’ is gedaald van 41 naar 9 procent.
Trendgrafiek
Als ik in de klas een boek lees vind ik dat:
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De toename in leesplezier is ook af te leiden uit de leesfrequentie thuis. De leerlingen van De Bottel (jongens en meisjes) zijn
de afgelopen drie jaar steeds meer thuis gaan lezen. Het percentage kinderen dat dit dagelijks doet is gestegen van 25 naar 37
procent; er zijn geen kinderen meer die zeggen ‘nooit’ thuis voor hun plezier te lezen.
Trendgrafiek
Hoe vaak lees je thuis voor je plezier een boek?
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4. Uitleen
Ontwikkelingen in de uitleencijfers geven een indruk van de aantallen boeken die leerlingen zelf kiezen om te lezen. Dit is een
belangrijk gegeven, omdat basisschoolleerlingen voor hun boeken voor een groot deel afhankelijk zijn van de bibliotheek. De
uitleencijfers hebben betrekking op zowel het lenen in de openbare bibliotheek als het lenen in de schoolbibliotheek.
Wat is het landelijke beeld?
De landelijke gemiddelden in de monitor laten zien dat het aantal uitleningen de afgelopen drie jaar sterk is gestegen. Dat is
niet verwonderlijk, want de monitor toont de absolute cijfers en aangezien het aantal deelnemende scholen sterk is gestegen,
is het logisch dat ook het aantal uitleningen stijgt. Het is daarom interessanter om te kijken naar de cijfers per school. Daar
geven hogere cijfers een daadwerkelijke groei aan (aannemende dat het leerlingenaantal niet te veel fluctueert). Niettemin

is landelijk een interessante trend zichtbaar, los van de absolute aantallen: het aantal uitleningen per jaargroep kruipt naar
elkaar toe. In 2012 was een sterke daling in leencijfers zichtbaar in de hogere groepen (met een verschil van ongeveer 30%
tussen de groep 4 en groep 8); in 2014 is nog steeds een daling zichtbaar, maar die is veel geleidelijker.
De Bottel
Op basisschool De Bottel is het aantal uitleningen de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd, van ruim 500 boeken in 2012, naar
meer dan 2.500 in 2014. Ook in de bovenbouw zijn de absolute aantallen stevig omhoog gegaan, in groep 8 bijvoorbeeld van
50 naar bijna 400.
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Het beeld uit de monitor laat echter ook zien dat hogere groepen weinig lenen ten opzichte
van groep 4 en 5. ‘Dat verschil zit voornamelijk in het naschoolse lenen’, zegt leesconsulent
Sandra Lamers, ‘daarom gaan we volgend jaar het digitale portaal weer flink onder de aandacht
brengen in de hogere groepen, dat is kennelijk een beetje weggezakt. En we gaan de leerlingen
die nog geen bibliotheekpas hebben er nog eens op wijzen dat ze die gratis kunnen aanvragen.’
Lamers legt uit dat er systematisch wordt gewerkt aan de collectie: ‘Ik bestel iedere week drie
of vier nieuwe boeken. Dat doe ik op basis van vragen van leerkrachten en leerlingen. Als dit
is aangegroeid tot een doosje nieuwe boeken, geef ik ze aan José (de taalcoördinator), met
suggesties per boek, bijvoorbeeld: dit is een interessant boek voor de jongens in groep 7. José
presenteert de boeken vervolgens aan haar collega’s en laat meteen zien hoe zij ze kunnen
introduceren in de groep.’ Ook de uitleen wordt systematisch aangepakt: ‘Elke vrijdag komen
alle klassen in de bibliotheek om een boek te ruilen. Dat is zo ingeroosterd en zo gebeurt het
ook. Er is een vrijwilliger om de leerlingen te helpen kiezen en eens in de drie weken ben ik
aanwezig om leerlingen en leerkrachten te helpen.’

De Schothorst

Totaal uitleningen 2014
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hoe belangrijk het is om het verhaal bij de grafiek te kennen.
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over te maken.’
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5. Leerkrachtgedrag
De leerkrachten zijn sterk bepalend voor de leescultuur op school. Zij zijn het voorbeeld in de dagelijkse omgang met boeken,
zij stimuleren het gebruik van collecties in de school, zij zorgen ervoor dat de leerlingen in aanraking komen met nieuwe
boeken en zij brengen hun enthousiasme voor lezen over op de kinderen. Een belangrijke graadmeter voor de mate waarin
leerkrachten erin slagen een dergelijke stimulerende sfeer rond boeken in de klas te creëren is hoe leerlingen het ervaren als
de leerkracht iets vertelt over een boek. De vraag in de monitor over dit onderwerp luidt: ‘Hoe vind je het als de juf/meester iets
vertelt over een boek?’
Wat is het landelijke beeld?
Uit de landelijke gemiddelden in de monitor blijkt dat leerlingen er de afgelopen vier jaar steeds minder positief over zijn
als de leerkracht iets vertelt over een boek. In 2011 vond 19 procent van de leerlingen dit ‘niet zo leuk’ of ‘vervelend’; in 2014 is
dat toegenomen tot 26 procent. Het percentage leerlingen dat het juist ‘erg leuk’ vindt als de leerkracht vertelt over een boek
daalde in die periode van 33 naar 26 procent.
Trendgrafiek
Als de juf/meester iets vertelt over een boek vind ik dat:
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Don Sarto
De monitorgegevens van basisschool Don Sarto, een school met kinderen uit allerlei culturen, laten een positieve trend zien,
8

tegen het landelijke beeld in. Het percentage leerlingen dat aangeeft het ‘erg leuk’ of ‘best leuk’ te vinden als de leerkracht iets
vertelt over een boek is in de afgelopen drie jaar gestegen van 84 naar 91 procent.
Trendgrafiek
Als de juf/meester iets vertelt over een boek vind ik dat:
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De ontwikkeling op Don Sarto is het resultaat van bewust beleid. De school zet in op
leesplezier om de taalresultaten van de leerlingen te verbeteren. Directeur Ludy Meister:
‘Wij zijn een echte “taal-leesschool”. Toen de wijkbibliotheek hier werd opgeheven hebben
we bewust gekozen voor het binnenhalen van bibliotheekexpertise. Niet de boeken, maar de
deskundigheid. We wilden eerst inzetten op leesplezier, lol in lezen, daar moet het vandaan
komen, van boeken alleen ga je immers nog niet vanzelf lezen. De deskundigheid van de
bibliotheek is hiervoor ingezet de afgelopen tijd. Die aanpak heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. We zien vooruitgang op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen en AVI-lezen. Nu
is het moment gekomen om de bibliotheek ook fysiek in huis te halen.’
Leesconsulent Helma van de Langerijt van de Bibliotheek Midden-Brabant is met
de leerlingen en het team gestart: ‘Ik ben in gesprek gegaan met leerkrachten.
Wat zijn hun behoeften? Ze wilden expertise: kennis van de inhoud, oog voor
kwaliteit in boeken, een lijn in leesbevordering, collecties bij bepaalde onderwerpen.
Daar ben ik mee bezig. We gaan hier wel wat verder dan serieboeken. We gaan
richting jeugdliteratuur, met gesprekken over Griffelboeken, over verhaalstructuur
bijvoorbeeld. Ik kom zelf in de klassen, eerst alleen in groep 1 en 2, nu overal. We
hebben een Leesbende geïntroduceerd in groep 6, 7 en 8. En ik praat twee keer per
week met kleine groepjes leerlingen volgens de aanpak van Chambers. Die kinderen
komen vrijwillig uit de klas tijdens de Estafetteles.’
De monitor helpt om de juiste beslissingen te nemen, zegt Van de Langerijt: ‘Doordat we meer aandacht schonken aan het
lezen in de klas, wilden de leerlingen steeds meer zelf lezen. Toen zagen we ineens in de monitor dat het voorlezen in de
groepen terugliep. Dat heb ik met het team besproken. Wat was er aan de hand? De leerlingen zeiden dat ze liever zelf lazen
dan voorgelezen te worden. En de leerkrachten gingen daarin mee. Toen heb ik uitgelegd dat je voorlezen niet zomaar aan de
kant kunt zetten. Door voor te lezen laat je leerlingen kennismaken met boeken die ze zelf niet pakken en met boeken die qua
leesniveau nog te moeilijk zijn. Het was belangrijk om de leerkrachten hiervan bewust te maken. Een jaar later zagen we in de
monitor dat het voorlezen weer helemaal op niveau was.’
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De Bottel
De monitorgegevens van basisschool De Bottel laten zien dat de boekenkring daar aan een opmars bezig is. In 2012 werd
de boekenkring nauwelijks uitgevoerd; in 2014 houden alle leerkrachten op een na ten minste een paar keer per jaar een
boekenkring; de helft doet dit zelfs ten minste een paar keer per maand. Taalcoördinator José Peelen heeft de boekenkring
ingevoerd. Zij volgde de cursus Open Boek en maakte daar kennis met de boekenkring. Dat inspireerde haar om deze werkvorm
te introduceren op De Bottel: ‘Ik heb mijn collega’s verteld en laten ervaren hoe je een boekenkring houdt. Daarna ben ik er
regelmatig op teruggekomen.’ De cijfers uit de monitor laten zien dat de leerkrachten dit goed hebben opgepakt.

Trendgrafiek
het houden van een boekenkring
100

7%
13%

20%

10%

80
14%

20%

40%
nooit

71%

60

36%
40

20

0

een paar keer per jaar

40%

29%

30%

een paar keer per maand

een keer per week

30%
20%

20%
een paar keer per week

2011

2012

2013

2014

Oetkomst
Basisschool Oetkomst heeft naar aanleiding van de resultaten van de monitor het stillezen ingevoerd in alle groepen, zegt
directeur Corry Frik: ‘Iedere dag lezen de leerlingen vijftien tot twintig minuten voor zichzelf. Ook de juf leest dan in een boek.
En we hebben afgesproken dat er iedere dag in de hele school wordt voorgelezen, niet alleen tot groep 5, maar overal.’ En dat is
gelukt, zo blijkt uit de monitorgegevens.
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6. Ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in het leesgedrag van kinderen en beïnvloeden via het lezen de onderwijsprestaties (De Graaf
e.a., 2000; Notten, 2011; zie voor een overzicht Stichting Lezen, 2014). Ouders stimuleren interesse in lezen door bijvoorbeeld
voor te lezen, met hun kind naar de bibliotheek te gaan en te praten over boeken. Via vragen aan de kinderen geeft de monitor
inzicht in deze facetten van de leescultuur thuis.
Wat is het landelijke beeld?
Voorlezen: Ongeveer de helft van de ouders leest nooit voor aan hun kind. Minder dan een op de vijf ouders leest ‘dagelijks’ of
‘een paar keer per week’ voor. Dit beeld is de afgelopen vier jaar min of meer gelijk gebleven, met een lichte tendens naar meer
voorlezen. Het voorlezen vindt voornamelijk plaats in de jongere groepen; in groep 8 wordt nauwelijks meer voorgelezen.
Praten over boeken: Twee op de vijf ouders praten ‘nooit’ met hun kind over boeken. Minder dan een op de vijf ouders praat
‘regelmatig’ of ‘vaak’ over boeken. Ook dit beeld is de afgelopen vier jaar min of meer gelijk gebleven.

Bibliotheekbezoek: Het percentage ouders dat ‘vaak’ met hun kind naar de bibliotheek gaat is de afgelopen vier jaar gedaald
van 30 naar 18 procent. Ruim een kwart van de ouders gaat ‘nooit’ met hun kind naar de bibliotheek; dit percentage is de
afgelopen vier jaar ongeveer gelijk gebleven.
Oetkomst
De monitor laat zien dat de ouders van de leerlingen van basisschool Oetkomst het afgelopen jaar meer zijn gaan voorlezen
aan hun kind. Het percentage ouders dat dit nooit doet is gedaald van 45 naar 31 procent en het percentage ouders dat dit een
paar keer per week of iedere dag doet is gestegen van 16 naar 23 procent.
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Oetkomst heeft met het project Kolham Leest gekozen voor een aanpak voor alle groepen, waarbij ook ouders en andere
dorpsbewoners betrokken worden. Vaders zijn een speciale doelgroep binnen het project: de vaders van de leerlingen in
groep 5 en 6 lezen voor en maken met de kinderen een leeslounge en een boekenplank voor thuis. De school probeert ouders op
diverse manieren te overtuigen van het belang van lezen, licht directeur Corry Frik toe: ‘In onze 15-minuten-gesprekken met de
ouders komt het belang van lezen ook aan bod. En we wijzen hier ook op in onze nieuwsbrief en op speciale ouderavonden over
boeken en lezen, die worden gegeven door de bibliotheek. De leerkrachten zorgen ervoor dat onze leerlingen iedere week een
boek mee naar huis nemen. Dan wordt er thuis ook gelezen en dan zien de ouders dat dit vanuit school wordt gestimuleerd.’
De aanpak van Oetkomst heeft ook effect op het praten over boeken door ouders. Ook dat is het afgelopen jaar toegenomen.
Het percentage ouders dat dit ‘nooit’ doet is meer dan gehalveerd van 44 naar 21 procent; het aantal ouders dat dit ‘soms’ doet
is gestegen van 38 naar 62 procent.
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Don Sarto
Ook op basisschool Don Sarto zijn de ouders meer gaan voorlezen. Het percentage ouders dat dit ‘nooit’ doet is de afgelopen
drie jaar gedaald van 77 naar 56 procent. Daar staat tegenover dat nog slechts 13 procent van de ouders dit ‘een paar keer per
week’ of ‘iedere dag’ doet.
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‘We hebben de ouders keihard nodig op deze school en daarom doen we er alles aan om de ouders te betrekken’, zegt
leesconsulent Helma van de Langerijt, ‘de ouderkamer is opnieuw opgepakt voor de ouders van de kleuters en daar bespreken
we dezelfde thema’s als in de groep. We doen dit in de kleuterklas, zodat we een bereik hebben van bijna 100 procent. Ouders
mogen boeken uit de themacollectie mee naar huis nemen. Maar ze gaven aan dat ze daar niet genoeg aan hadden, ze wilden
een kleuterbibliotheek. De directeur heeft hiervoor gezorgd, met een leencollectie van de bibliotheek. In groep 3 werken we met
Overstap en volgend jaar gaan we inzetten op groep 4 tot en met groep 8.’ Hoe verklaart Van de Langerijt dat de ouders van
leerlingen vanaf groep 4 nu al meer betrokkenheid bij lezen tonen? ‘Ik denk dat alle ouders merken dat we als school taal en
lezen belangrijk vinden, dat werkt door. En er zijn natuurlijk ook ouders van kleuters die oudere kinderen hebben, die hebben
de boodschap rechtstreeks ontvangen. Volgend jaar willen we nog meer effect zien bij de ouders van de oudere leerlingen.’

7. Wat leerlingen vinden van de schoolbibliotheek
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In 2014 is in de leerlingenvragenlijst van de monitor voor het eerst gevraagd naar de
mening van leerlingen over de schoolbibliotheek. De nabijheid van geschikte boeken
beïnvloedt het leesgedrag en daarom is het belangrijk om te weten of leerlingen in de
schoolbibliotheek kunnen vinden wat zij graag willen lezen. Vooral voor jongens, die
minder gemotiveerd zijn om zelf een boek te pakken, is dit van belang (Nielen & Bus,
2015).
Wat is het landelijke beeld?
De leerlingen zijn in meerderheid tevreden over het boekenaanbod in de
schoolbibliotheek. Volgens 68 procent van de leerlingen zijn er leuke leesboeken te
vinden in de schoolbibliotheek; 12 procent zegt het niet te weten; 20 procent vindt
niet dat er leuke leesboeken aanwezig zijn. Met name in de hogere groepen neemt het
percentage ontevreden leerlingen toe, tot 31 procent in groep 8.
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Jongens zijn negatiever dan meisjes over de schoolbibliotheek. Dat verschil neemt toe in de hogere groepen. In groep 8 vindt 34
procent van de jongens dat er geen leuke boeken te vinden zijn in de schoolbibliotheek; bij de meisjes is dit 28 procent.
De Schothorst
Op basisschool de Schothorst zijn de leerlingen in de hogere groepen negatiever over het boekenaanbod in de schoolbibliotheek,
net als in het landelijke beeld. In groep 7 en 8 vindt een derde van de jongens (33 procent) dat er geen leuke boeken in de
schoolbibliotheek te vinden zijn. Opvallend is dat de meisjes, anders dan in het landelijke beeld, negatiever zijn dan de jongens:
van hen vindt 45 procent dat er geen leuke leesboeken in de schoolbibliotheek zijn te vinden (N.B. de grafiek heeft betrekking
op groep 7 en 8).
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Leesconsulent Annemarie Nijman en consulent educatie Astrid van Dam van Bibliotheek Hengelo werden verrast door
de cijfers uit de monitor. ‘We moeten hier iets mee’, zegt van Dam, ‘temeer omdat het met de leesmotivatie eigenlijk
helemaal niet slecht zit, die meisjes houden best van lezen, dat zien we ook in de monitor. Als je nu kijkt naar hun
voorkeuren voor onderwerpen, dan zie je dat ze graag lezen over humor, vriendschap, sport en “andere onderwerpen”.
We gaan dus zeker kijken of daar voldoende van aanwezig is in de collectie. En we gaan in gesprek met die meisjes over
de “andere onderwerpen” waar zij graag over lezen. Als je trouwens kijkt naar de genres die hun voorkeur hebben, dan
zie je dat tijdschriften en strips hoog scoren. Afhankelijk van de huidige omvang en in overleg met de school moeten
we het aanbod strips misschien dus ook uitbreiden, ook voor de jongens, daar zie je ook die voorkeur. Dat betekent dat
we afwijken van ons standaard collectieplan. Tijdschriften hebben we niet in de schoolbibliotheek. Over de aanschaf
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daarvan hebben we geen afspraak met de school, maar we kunnen dat bespreken. We moeten dan wel achterhalen
welke tijdschriften de meisjes graag lezen en of ze die ook graag in de bibliotheek willen vinden. De eerste stap is dus in
gesprek gaan met die meisjes en vragen naar de aanleiding van hun antwoord, voordat we extra investeren in iets dat
misschien niet helemaal zo bedoeld was.’
Leescoördinator Marian Berends vermoedt dat de lage waardering van de schoolbibliotheek in de hogere groepen te
maken heeft met de ontwikkeling van de kinderen: ‘Deze leerlingen willen ook boeken lezen die voor wat oudere kinderen
bedoeld zijn, ze vinden veel boeken te kinderachtig. En we hebben niet zoveel C-boeken in de collectie.’
Uit het bovenstaande commentaar blijkt dat de monitor bruikbare informatie biedt om de schoolbibliotheek beter te laten
aansluiten op de voorkeuren van de leerlingen. Toch zijn de voorkeuren van de leerlingen niet het enige richtsnoer bij het
samenstellen van de bibliotheekcollectie, zegt Van Dam: ‘Het is natuurlijk ook belangrijk om leerlingen in aanraking te brengen
met wat ze nog niet kennen. Nu staan ze in de rij voor Het leven van een loser en de boeken van Geronimo Stilton, en als die zijn
uitgeleend zijn ze teleurgesteld. Maar je wilt graag dat ze ook andere boeken ontdekken, daar heb je een gevarieerde collectie
voor. Het probleem is dat kinderen nu eenmaal minder snel iets pakken wat ze niet kennen. Een doel voor ons voor volgend
jaar is daarom om leerkrachten te stimuleren om meer verschillende soorten boeken en ook minder bekende boeken aan te
prijzen bij hun leerlingen. Als dit goed wordt opgepakt, ga je dat in de monitor terugzien, in hogere frequenties van voorlezen
en boekintroducties door leerkrachten en in een hogere waardering voor de schoolbibliotheek door de leerlingen.’
De Bottel
Van de jongens in groep 7 en 8 van basisschool De Bottel vindt 50 procent dat er geen leuke leesboeken te vinden zijn in de
schoolbibliotheek. Bij de meisjes is dat 26 procent. Dat de meisjes positiever oordelen over de schoolbibliotheek past bij het
landelijke beeld. De score van de jongens ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 30 procent (jongens in groep 7 en 8).
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Deze uitkomst is opvallend, want toen eerdere resultaten van de monitor lieten zien dat de jongens achterbleven in leesplezier
is de collectie aangevuld met strips, informatieve boeken en B.O.J.-boeken, mede op basis van de voorkeuren die in de monitor
zichtbaar waren. Het leesplezier van de jongens ging vervolgens omhoog en over de aanwezigheid van informatieve boeken
in de schoolbibliotheek zijn ze redelijk positief (driekwart vindt dat er genoeg informatieve boeken aanwezig zijn; 60 procent
vindt dat er leuke informatieboeken aanwezig zijn). Toch blijkt nu dus een flink aantal niet tevreden over de leesboeken in de
schoolbibliotheek. Leesconsulent Sandra Lamers en taalcoördinator José Peelen hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt:
‘We willen preciezer weten wat de leerlingen leuk vinden. We gaan voortaan regelmatig vragen aan leerlingen welke boeken
zij graag in de bieb zouden willen hebben. We gaan met ze in gesprek en ze kunnen hun wensen opschrijven in een schriftje
dat in de bieb ligt.’

8. Effecten op de taalontwikkeling
De monitor kan niet laten zien wat de effecten van lezen zijn op de taalontwikkeling. Maar die effecten zijn er wel. Uit onderzoek
van Thijs Nielen en Adriana Bus van Universiteit Leiden blijkt dat leerlingen op scholen met de Bibliotheek op school hoger
scoren op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen dan leerlingen op scholen die geen de Bibliotheek op school hebben (Nielen &
Bus, 2015). Dit bevestigt het beeld dat uit de internationale onderzoeksliteratuur naar voren komt: kinderen die meer lezen, zijn
beter in taal (Mol & Bus, 2010; Broekhof, 2014).
Ook op de scholen in deze folder gaan de leerlingen vooruit in hun taalontwikkeling, constateren de directeuren:
• Corry Frik (Oetkomst): ‘Begrijpend lezen in groep 6 is omhooggegaan van onvoldoende naar voldoende. En in groep 7 en 8
zien we ook vooruitgang.’
• Ludy Meister (Don Sarto): ‘De resultaten op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen en AVI gaan omhoog.’
• Annet Verlijsdonk (De Schothorst): ‘Het technisch lezen is vooruitgegaan. Dat komt door de nieuwe methode, meer tijd voor
technisch lezen en doordat de kinderen nu meer plezier hebben in lezen.’
• Sandra Bertrand (De Bottel): ‘We zien geen verbetering van de DMT-scores, terwijl we dat wel verwacht en gehoopt hadden.
We zien wel een positieve ontwikkeling op de AVI-toetsen en op de toetsen voor begrijpend lezen.’

Conclusies
We hebben gezien dat de scholen en bibliotheken die in deze folder worden beschreven effectief gebruikmaken van de monitor
om de leescultuur op school en thuis te verbeteren. In alle gevallen wordt vooruitgang geboekt, maar er zijn interessante
verschillen zichtbaar in de mate waarop men doelgericht gebruikmaakt van monitorgegevens.
Basisgebruik
Soms wordt het algemene beeld uit de monitor gebruikt om een gevoel van urgentie bij het team op te roepen en dat leidt
vervolgens tot een brede aanpak om de leescultuur te versterken. Bij het bespreken van de resultaten wordt opnieuw naar het
algemene beeld gekeken om de vooruitgang vast te stellen. Dit kan beschouwd worden als basisgebruik van de monitor. Dit is
vooral nuttig in de beginfase van het werken met de monitor. Er is dan immers nog veel winst te boeken en dan kan ‘schieten
met hagel’ prima resultaten opleveren.
Gevorderd gebruik
In andere gevallen wordt de monitor wat preciezer ingezet, gericht op een specifiek onderdeel, waarbij men ernaar streeft
om bij de volgende meting ‘meer groen’ te zien bij het betreffende onderdeel. Bij het evalueren van de resultaten krijgt dit
onderdeel speciale aandacht. Dit kan beschouwd worden als gevorderd gebruik van de monitor. Dit is vooral effectief wanneer
het leesbevorderingsbeleid al redelijk vorm heeft gekregen en de ambities specifieker worden.
Vergevorderd gebruik
Er is nog een derde aanpak, die we ‘vergevorderd’ gebruik van de monitor noemen. Deze aanpak heeft de volgende kenmerken:
• School en bibliotheek formuleren SMART-doelen op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld: ‘het percentage leerlingen in
groep 7 dat aangeeft lezen “vervelend” of “niet leuk” te vinden daalt met ten minste 50 procent’, of: ‘de leerkrachten in groep
5 en 6 houden vanaf januari een keer per maand een boekenkring’.
• School en bibliotheek kiezen bij deze doelen activiteiten waarvan aannemelijk is dat ze aan het bereiken van de doelen
bijdragen. De doelen en activiteiten worden opgenomen in het activiteitenplan.
• School en bibliotheek zetten de activiteiten gedifferentieerd in, d.w.z. met name gericht op de leerlingen of leerkrachten die
in de grafieken als ‘rood’ verschijnen.
• School en bibliotheek reflecteren op de resultaten in de volgende meting in relatie tot de eerder geformuleerde SMARTdoelen en stellen naar aanleiding hiervan nieuwe doelen op.
De belangrijkste verschillen tussen deze vergevorderde aanpak en de huidige praktijk is dat de doelgerichtheid en de
meetbaarheid van de opbrengsten sterker zijn door het gebruik van SMART-doelen en door het gericht inzetten op leerlingen

15

en leerkrachten die ‘uitvallen’ op de betreffende onderdelen. Bij vakken als rekenen en spelling vindt de school het normaal om
leerlingen op basis van resultaten in te delen in verschillende groepen, waarna iedere groep de aanpak krijgt die voor hen het
meest effectief is. Leesgedrag kan op dezelfde manier benaderd worden. De monitor laat immers met rood bij ieder onderwerp
precies zien hoeveel uitval er is binnen een school, groep of team.
Dit gebruik van de monitor komt nog niet veel voor, al zien we soms al wel aanzetten in deze richting. Het is de moeite waard
om over deze werkwijze na te denken, want als er al veel vooruitgang is geboekt, is gedifferentieerd werken met SMART-doelen
de beste manier om nog extra vooruitgang te maken. Daar komt bij dat deze werkwijze duidelijker voor leerkrachten de
meerwaarde van het meten in beeld brengt. Dat is een belangrijk argument in situaties waar de motivatie voor het jaarlijks
meten afneemt.
Tot slot
De bibliotheek heeft met de Bibliotheek op school en de monitor geweldige instrumenten in handen om bij te dragen aan
de taalontwikkeling van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet alleen een mogelijkheid is, maar dat die effecten er
daadwerkelijk zijn (Nielen & Bus, 2015). De directeuren van de scholen in deze folder bevestigen dit; zij constateren dat de scores
op diverse taaltoetsen omhooggaan. Dit is een gegeven waar de bibliotheek trots op kan zijn en het is aan te bevelen om deze
successen in gesprekken met de leerkrachten nadrukkelijk te benoemen en zo te gebruiken om de energie in de samenwerking
op peil te houden. ‘Meer lezen, beter in taal’ is geen loze kreet, maar een belofte die werkelijkheid wordt op scholen die effectief
werken met de Bibliotheek op school en met de monitor.
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Als je als school en bibliotheek gaat samenwerken, wil je niet ‘zomaar iets doen’. Je wilt samen
iets teweegbrengen bij de leerlingen, je wilt iets veranderen in hun leesgedrag. Je wilt bewust
kiezen aan welke doelen je gaat werken en daarna wil je weten of je op de goede weg bent.
De Monitor de Bibliotheek op school is onmisbaar om scherpe doelen te formuleren voor
de samenwerking en om vast te stellen in hoeverre de doelen worden bereikt. Is het
percentage leerlingen dat zegt lezen leuk te vinden inderdaad gestegen tot 80 procent?
Voeren alle leerkrachten maandelijks een boekenkring uit? Is het percentage ouders dat
met hun kind praat over boeken inderdaad verdubbeld? Door ieder jaar de monitor uit
te voeren krijgen de school en de bibliotheek een helder beeld van de veranderingen
die hun samenwerking teweegbrengt bij leerlingen, leerkrachten en ouders.
De voorbeelden in deze brochure zijn bedoeld als bron van inspiratie voor
bibliotheken en scholen die zich afvragen hoe zij de monitor kunnen
gebruiken om effectiever samen te werken. De voorbeelden zijn
vier samenwerkingscombinaties van scholen en bibliotheken
die in verschillende fasen van uitvoering zijn en die soms op
verschillende manieren met de monitor omgaan. Wat de cases
gemeen hebben is dat hun monitorgegevens duidelijk
laten zien dat zij succesvol zijn in het bevorderen van
de leescultuur op school en thuis.

