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Scholen die al meerdere jaren met de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor) werken verzuchten wel eens: “Moet dat 

nou nog steeds? We weten nu toch wel hoe het ervoor staat?” Of: “Het is ieder jaar hetzelfde beeld, waarom gaan we hiermee 

door?” Het is aan de Bibliotheek om de school te blijven motiveren om de Monitor te gebruiken. Om Bibliotheken hiermee te 

helpen is in 2019 een serie workshops gehouden over dit probleem. 

De workshops hadden twee uitgangspunten:

1. Een schoolteam zal gemotiveerder met de Monitor werken als het zich bewust is van de relatie tussen de Monitor en 

de visie van de school op leesbevordering. Het is daarom noodzakelijk om die visie expliciet te maken en te bespreken 

met het team.

2. Het is mogelijk om leerkrachten actiever bij de Monitor te betrekken door in het gesprek met het team doelgericht 

gebruik te maken van de principes van de zelfdeterminatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan. 

De opbrengst van de workshops is in deze handreiking samengevat. Ook de waardevolle suggesties van de deelnemers bij 

de discussies en de werkvormen zijn opgenomen. 

In de handreiking beschrijven we niet hoe je tot een goede analyse van de Monitorgegevens komt. Dat wordt beschreven in 

de brochure Je gaat toch niet zomaar iets doen? Effectief werken met de monitor de Bibliotheek op school (2015) en daarvoor 

bestaan scholingen bij de POI’s. Een goede analyse is een voorwaarde om de motivatie van scholen vast te houden. Daarmee 

laat je namelijk zien hoe de score zich verhoudt tot de doelen en welke belangrijke conclusie daaruit getrokken kan worden: 

“We hebben het doel dus niet gehaald. Hoe kan dat? Wat doen we nu?” Kijk bij een dalende motivatie daarom niet alleen 

naar de inbreng van de school, maar ook naar die van de Bibliotheek. 

Doel- en opbrengstgericht werken met de Monitor
Een school die deelneemt aan de Monitor wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling (en 

optioneel de informatievaardigheden) van de leerlingen te stimuleren. 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. 

1. Resultaten 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.

2. Doelen stellen

In het overleg tussen Bibliotheek en team wordt vervolgens bepaald aan 

welke onderwerpen de school de komende periode wil gaan werken. De 

doelen worden SMART geformuleerd.

3. Werkwijze 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 (cq activiteiten/werkvormen) wordt nauwkeurig gekozen bij het betreffende 

doel, zodat verwacht kan worden dat het doel daadwerkelijk wordt bereikt.

4. Uitvoeren

De afgesproken werkwijze wordt uitgevoerd door het team en de Bibliotheek. De leescoördinator (of 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? Ook de leesconsulent vraagt hiernaar.

   Inleiding

Resultaten
analyseren

Doelen
stellenUitvoeren

Werkwijzen
bepalen
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Opnieuw motiveren 
De meerwaarde van de Monitor wordt pas zichtbaar als het meetinstrument goed wordt gebruikt. Als de leerkrachten de 

Monitor niet goed invullen, dan kun jij vanuit de Bibliotheek geen goede analyses maken, resultaten tonen en adviezen 

geven. Hoe maak je het team op school (weer) bewust van de meerwaarde van de Monitor? In deze handreiking beschrijven 

we vier stappen om de school te motiveren om met de Monitor te blijven werken. 

1. Voer voorafgaand aan een nieuwe Monitormeting een visiegesprek met de directie en maak afspraken over hoe de 

Bibliotheek het leesbevorderingsbeleid van de school kan blijven ondersteunen. 

2. Bereid na afloop van het invullen van de Monitor een interactieve presentatie voor het team voor, gekoppeld aan de 

leesbevorderingsvisie van de school.

3. Bespreek tijdens een interactieve presentatie voor het team de Monitorresultaten en bepaal met hen de doelen en de 

daaraan gekoppelde werkwijzen voor de komende periode (stap 1, 2 en 3 uit de cyclus). 

4. Stel tot slot een activiteitenjaarplan op, waarin de doelen en werkwijze worden vastgelegd. 

5. Hieronder hebben we deze stappen uitgewerkt, waarbij we telkens het doel aangeven, de uitvoering beschrijven en 

tips geven die bij de uitvoering kunnen helpen. Om effectief en inspirerend te blijven werken met de Monitor is het 

nodig dat alle betrokkenen een actieve rol vervullen en zich bewust zijn van het belang van leesbevordering. Deze 

handreiking gaat je helpen om dat tot stand te brengen.  

 

1. Visiegesprek voeren

Actoren: onderwijsspecialist, directie en leescoördinator

Doel: Het visiegesprek is bedoeld om zicht te krijgen op de visie van de school op leesbevordering. Vervolgens is 

er overeenstemming nodig over de wenselijkheid van de Monitor-herstart. 

Uitvoering: De vragen uit de gespreksleidraad (zie Bijlage 1) helpen om zicht te krijgen op de leesbevorderingsvisie 

van de school. De belangrijkste vragen: Wat voor lezer is de leerling die de school na groep 8 verlaat? Wat 

is ervoor nodig om dit te bereiken? Welke rol speelt leesbevordering hierbij? Wat is het de school waard 

(m.a.w. tot welke inzet is de school bereid) om dit te bereiken?

Jij hebt vanuit de Bibliotheek een beeld bij leesbevordering. Je gesprekspartners hebben waarschijnlijk 

een eigen beeld bij leesbevordering. Komen jullie beelden overeen? Blijf met elkaar in gesprek om de 

overeenkomsten en verschillen te bespreken, en om af te spreken of en hoe je het leesbevorderingsbeleid 

van school kunt ondersteunen. Blijf investeren in de relatie. 

Maak per school voor jezelf een profielpagina (mini-verslag; zie Bijlage 2), waarin je vermeldt welke 

ontwikkelingen er op school zijn, hoe de visie op leesbevordering eruit ziet en welke vervolgafspraken 

je gemaakt hebt. Deze profielpagina houd je bij alle vervolgstappen bij de hand. Dit is een handige 

geheugensteun als je met meerdere scholen werkt. 

 

Tips

• Neem in de nieuwe overeenkomst op wat de kern is van de visie van de school op leesbevordering en geef aan dat de 

school en de bibliotheek samenwerken in het kader van de Bibliotheek op school om die visie te realiseren. 

• Beschrijf in de overeenkomst waarvoor het team verantwoordelijkheid neemt, zoals het invullen van de Monitor, en 

waarvoor de bibliotheek verantwoordelijkheid neemt, zoals het rapporteren van de Monitorresultaten Zowel de school 

als de bibliotheek beloven de afspraken die gemaakt worden n.a.v. de Monitorresultaten na te komen. 

   Monitor-herstart in vier stappen
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• Streef ernaar om de Monitor jaarlijks te laten afnemen. Alleen als je jaarlijks de resultaten bekijkt, kun je heel precies en 

doelgericht aan leesbevordering werken. Als na een aantal jaren blijkt dat jaarlijkse afname niet meer haalbaar is, ga 

dan over naar een keer in de twee jaar. Spreek dan ook doelen en werkwijzen voor twee jaar af en benadruk dat het dan 

nóg belangrijker is dat iedereen de Monitor invult. 

• Als een school teleurgesteld is omdat de resultaten voor technisch lezen niet omhooggaan ‘terwijl we toch heel druk 

met leesbevordering zijn’ is het raadzaam om de school erop te wijzen dat leesbevordering weliswaar bijdraagt aan de 

ontwikkeling van technisch lezen, maar dat het geen vervanging is van goed technisch leesonderwijs. 

2. Teampresentatie voorbereiden

Actoren: onderwijsspecialist (i.s.m. leesconsulent)

Doel: De voorbereiding is bedoeld om focus aan te brengen in alle resultaten die de Monitormeting heeft 

opgeleverd. Door jouw voorbereiding wordt het gesprek met het team doelgerichter en laat je zien dat 

de ondersteuning van de Bibliotheek onmisbaar is bij het interpreteren van en adviseren op basis van de 

Monitorresultaten. 

Uitvoering: Bereid de teampresentatie over de Monitorresultaten voor met de profielpagina van de school als leidraad. 

Als de Monitorresultaten (nog) niet bekend zijn, leg in de presentatie dan de nadruk op de verbinding van 

de visie op leesbevordering met de inzet van het team voor de nieuwe meting.

De presentatie bevat de volgende onderwerpen, in deze volgorde: 

a. Algemeen beeld van leesplezier – Wat valt op?

b. Doelen (en activiteiten) van vorig jaar

c. Resultaten op de doelen van vorig jaar (gebruik voor elk doel een aparte dia)

d. Optioneel: andere opvallende resultaten, die aanleiding kunnen geven voor nieuwe doelen omdat ze 

binnen de visie passen

e. Nadenken/voorstel: Hoe verbind ik deze resultaten met de visie van de school?

Tips

• Breng in je analyse een duidelijke focus aan. Laat niet alle cijfers zien, maar alleen die waarmee je komend schooljaar 

aan de slag wilt en kunt.

• Zorg voor een terugkoppeling op de doelen van het voorgaande jaar en breng een nieuw doel in. Elk jaar aan dezelfde 

doelen werken, doet de belangstelling van het team ongetwijfeld zakken. Of spreek met elkaar af dat je bijvoorbeeld 

twee schooljaren de tijd neemt om aan een bepaald doel te werken.

3. Interactieve teampresentatie geven

Actoren: onderwijsspecialist (i.s.m. leesconsulent), team, directeur

Doel: De interactieve teampresentatie is bedoeld om het team te doordringen van het belang van de monitor, de 

leerkrachten een actieve rol te geven bij de interpretatie van de resultaten en zo de betrokkenheid en het 

draagvlak bij het team nieuw leven in te blazen.

Uitvoering: Om de leerkrachten te motiveren, maak je gebruik van de principes van de zelfdeterminatietheorie . 

Volgens deze theorie hebben mensen, om gemotiveerd te werken/leren, drie universele basisbehoeften: 

de behoefte aan autonomie (zich vrij voelen om te handelen), relatie/verbinding (zich gezien en gekend 

voelden) en competentie (zich bekwaam voelen) (zie Bijlage 3 voor motivatietechnieken).
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De presentatie bevat de volgende onderwerpen, in deze volgorde:

a. Inleiding (relatie):

• Waarom zitten we bij elkaar? (benoem het probleem ‘monitormoeheid’ - framen) 

• Welke stap is al gezet? (verwijs naar het visiegesprek) 

• Wat gaan we doen? (vat de opzet van de presentatie samen)

• Wat verwacht je van het team? (zeg dat je van iedereen een actieve bijdrage verwacht)

• Wat moet de bijeenkomst opleveren? (benoem de gewenste opbrengst: richting, hernieuwd 

enthousiasme, duidelijkheid over eigen rol)

b. Vraag voor het team (relatie, autonomie):

“Waarom is het belangrijk dat al onze leerlingen veel lezen?” Gebruik hiervoor een interactieve 

werkvorm, zoals de woordenwolk via Mentimeter of Voxvote (zie Bijlage 4).

c. Woordenwolk bespreken en doelen stellen (relatie, autonomie, competentie):

Verbind de twee à drie belangrijkste woorden uit de woordenwolk met de visie van de school. 

• Zijn er overeenkomsten of verschillen?

• Wat is het de leerkracht waard om van alle leerlingen lezers te maken? Wat is de leerkracht bereid 

hiervoor te doen? 

• Waaraan zien we dat er wat gebeurt? 

• Welk brede doel voor leesbevordering kunnen we dus nu al met elkaar vaststellen?

Stel het team gerust: doelen mogen best in kleine stapjes bereikt worden. Je hoeft niet in één keer op 

alle vlakken en in alle groepen verbetering te zien. 

d. Resultaten Monitormeting bespreken volgens de voorbereiding uit stap 2. Realiseer je hierbij dat de 

Monitor laat zien of activiteiten zijn uitgevoerd, maar niets zegt over de kwaliteit van de uitvoering. 

Maak daarom juist tijdens dit onderdeel gebruik van interactieve werkvormen uit Bijlage 3 om 

leerkrachten met elkaar in gesprek te brengen over hun leesbevorderingsaanpak. Het gesprek zorgt 

voor verbondenheid binnen het team rond dit onderwerp (relatie) en geeft inzicht in de kwaliteiten 

(competentie) en keuzes (autonomie) die leerkrachten hebben om leesbevordering vorm te geven in 

hun werk. Als de Monitorresultaten (nog) niet bekend zijn, sla deze stap dan over.

e. Vraag voor de leerkrachten (competentie):

• Wat heb je zelf nog nodig om de (nieuwe) doelen te realiseren?

• Wat moet je kunnen om een goede leesbevorderaar te zijn? (zie Bijlage 5) 

Aandachtspunten 

Hieronder een aantal adviezen van bibliotheekcollega’s voor situaties die je kunt tegenkomen in gesprek met het team.

• Een leerkracht wil niet inzetten op leesbevordering of doet negatief omdat haar leerlingen het jaar erop bij een andere 

leerkracht komen die het misschien weer anders doet: 

 » Steek alleen energie in de leerkrachten die wel enthousiast zijn over je presentatie.

 » Haak aan op dat ene (boek) dat zij wel leuk vindt.

 » Vraag de leescoördinator/duo-leerkracht/leesconsulent om extra aandacht te besteden aan de leerlingen van de 

niet-meewerkende leerkracht.

 » Bied aan om bij één of meer thema’s in de taalmethode langs te komen met een selectie boeken.

• Een leerkracht zegt dat haar leerlingen niet van lezen houden:

 » Wijs de leerkracht op de bekende uitspraak: “Een kind dat niet van lezen houdt, heeft het juiste boek nog niet 

gevonden.” Vraag de leerkracht hoe zij denkt leerlingen te kunnen helpen het juiste boek te vinden. Geef aan dat jij 

haar daarbij kan helpen. 

 » Wijs de leerkracht erop dat er volgens de Monitorgegevens leerlingen in haar klas zijn die wel degelijk van lezen 
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houden. Bespreek met het team hoe deze leerkracht het enthousiasme van haar lezende leerlingen zou kunnen 

benutten t.b.v. de niet-lezers. 

• Een leerkracht zegt dat er geen geschikte boeken voor jongens zijn:

 » Bespreek met de leerkrachten wat geschikte boeken voor jongens zijn. Welke leerkracht heeft daar ervaring mee? 

 » Leg uit hoe je bij het samenstellen van de collectie van de schoolbibliotheek rekening hebt gehouden met 

jongensboeken.

• Een leerkracht zegt dat de zwakke lezers in een negatieve spiraal zitten: 

 » Benadruk dat leesplezier juist voor zwakke lezers belangrijk is. Het onderzoek van Mol & Bus (2011) toont aan dat 

zwakke lezers nog meer profijt hebben van lezen voor hun plezier dan goede lezers. 

 » Vraag door naar wat wordt verstaan onder zwakke lezers. Geef aan dat lezers op elk niveau van lezen kunnen genieten. 

Een zwakke lezer mag bij het vrij lezen best onder zijn AVI-niveau lezen om plezier in lezen te kunnen ervaren. 

 » Ook voor een zwakke lezer is het juiste boek te vinden. Leg uit dat een persoonlijk gesprek met een leerling vaak heel 

effectief kan zijn om samen te achterhalen welk boek wel haalbaar en leuk is om te lezen.

 » Om welke leerlingen gaat het? Pak de CITO-resultaten erbij, zwakke lezers zijn vaak ook leerlingen die niet van lezen 

houden. Wat ziet de leerkracht tijdens het vrij lezen bij deze leerlingen? Wat weet zij over de interesses van deze 

leerlingen? Biedt dat een aanknopingspunt voor het kiezen van een geschikt boek?

Tips

• Geef de presentatie zelf. Als je het overlaat aan de leescoördinator, ben je van hem of haar afhankelijk en weet je niet 

zeker of de analyse op de gewenste manier wordt overgebracht.

• Kijk ook eens met het team uitsluitend naar de leerkrachtresultaten of naar de gegevens over ouders. Je voert dan een 

heel ander soort gesprek en het team ziet dat de Monitor ook op een andere manier gebruikt kan worden.

• De uitgangspunten van de zelfdeterminatietheorie zijn ook van toepassing op lezers. Leerkrachten kunnen leerlingen 

dus motiveren voor lezen door meer aandacht te schenken aan de autonomie, relatie en competentie bij leerlingen. In 

een extra workshop kun je hier met het team naar kijken. Hoe kom je tot gemotiveerde lezers? Hoe geeft de leerkracht 

haar leerlingen bijvoorbeeld meer autonomie over hun eigen leesbeleving/leesproces? Wat is er mogelijk binnen het 

beleid of onderwijsconcept van de school?

4. Activiteitenjaarplan opstellen

Actoren: onderwijsspecialist, leesconsulent, leescoördinator

Doel: Met het opstellen van een activiteitenjaarplan, als onderdeel van het (meerjaren) leesplan, legt de school 

de leesbevorderingsdoelstellingen en -activiteiten voor het nieuwe schooljaar vast. Het doel van het plan 

is om alle betrokkenen dezelfde houvast te bieden voor het werken aan leesbevordering in het komende 

jaar. Zowel voor het team als voor de Bibliotheek zijn de afspraken in het plan een concrete ‘reminder’ van 

wat er dit jaar moet gebeuren. Voor de bibliotheek zijn de afspraken ook het ijkpunt voor de volgende 

Monitoranalyse, dat helpt richting te geven aan het gesprek met het team over de volgende meting. Met 

jouw inbreng laat je zien dat de Bibliotheek een uitstekende partner is voor het leesbevorderingsbeleid. 

Uitvoering: In het activiteitenjaarplan staan:

• doelen die gebaseerd zijn op de opbrengst van de teambijeenkomst; werk dus niet een aanbodlijst af 

om het activiteitenplan te vullen, dat leidt af van waar het echt om gaat, namelijk: doelgericht werken 

op basis van de uitkomsten van de Monitor;

• doelen die meetbaar zijn (dat hoeft niet per se in percentages; ook goed is: … gaat omhoog / … stijgt 

naar landelijk gemiddelde / … evenveel als de meisjes);

• activiteiten, zoals vrij lezen, voorlezen en praten over boeken, boekintroducties, mini-lessen, enz.;

• eventueel (losse) activiteiten van de Bibliotheek, zoals groepsbezoeken of programma’s tijdens 

leescampagnes, die ook bijdragen aan het behalen van de doelen.



8

Aandachtspunt

Als leerlingen het schoolbibliotheeksysteem weinig tot niet gebruiken, laat het dan jouw eigen doel zijn dat leerkrachten 

het systeem wél gaan gebruiken! Geef instructies of een workshop vanuit de vraag: “Wat kan de leerkracht met het 

schoolbibliotheeksysteem doen voor zijn/haar leerlingen?”

Tips

• Gebruik de nieuwe flyer Verrijkt vrij lezen om de activiteiten vrij lezen, voorlezen en praten over boeken in relatie tot de 

leescirkel van Aidan Chambers toe te lichten. Bespreek met het team hoe zij deze manier van werken (in stapjes) een 

vanzelfsprekend onderdeel kunnen laten zijn van het leesonderwijs. Bekijk het filmpje met een toelichting op inhoud en 

gebruik. Laat het team vooral zelf aan de slag gaan met de leesbevorderingsactiviteiten. Dat geeft jou tijd om de Monitor 

af te nemen, de juiste doelstellingen te bepalen en het team daarbij te begeleiden.

Begin elk (voor)leeskwartier met het ritueel van een boekintroductie: 
een effectieve manier om kinderen te helpen bij het kiezen van een 
boek. Gebruik hiervoor verschillende soorten boeken, want je wilt aan 
alle leesvoorkeuren tegemoet komen.

   Er is een boek voor ieder kind

Maak gebruik van:
• boeken bij een thema of actualiteit
• boeken bij een leescampagne
• nieuwe aanwinsten of ‘weesboeken’
• een populaire schrijver of serie
• een ‘gouwe ouwe’
• een van de soorten onder voorleesvarianten
Laat je niet alleen leiden door je eigen smaak, maar sluit aan bij de 
interesses van de leerlingen. 

   In 5 minuten enthousiast voor lezen

Je hebt maar een paar minuten nodig om een goed beeld te geven van 
een boek. Als je het zelf niet gelezen hebt, informeer jezelf dan door bijv. 
een recensie te lezen.
1. Laat het boek zien en steek je enthousiasme niet onder stoelen of 

banken.
2. Laat de kaft en titel zien. Vraag wat dit bij hen oproept. Verbind de 

reacties met het verhaal.
3. Vat het verhaal in een paar zinnen samen of lees de flaptekst voor.
4. Lees een fragment voor. Vertel wat eraan vooraf ging en stop op een 

spannend moment.
5. Zeg dat wie wil weten hoe het verder gaat het boek zelf maar moet 

lezen. Zet het op een goed zichtbare plek of spreek af wie het mag 
lenen.

De hele groep leest op een vast moment van de dag in een zelfgekozen 
boek om plezier te ervaren en een eigen smaak te ontwikkelen. Interesse 
is leidend, niet het AVI-niveau.

   Gebruik de leestijd goed

De tijd waarin leerlingen aan het lezen zijn, gebruik je om korte 1-op-1-
gesprekken met hen te voeren over hun leeservaring. Schenk aandacht 
aan wat er zo leuk is of waarom het misschien niet zo goed gaat. En ga 
dan samen op zoek naar een boek dat beter bij de leerling past.

   Leesplezier bij leesproblemen

Leerlingen met leesproblemen, zoals dyslexie of een matige leesmo-
tivatie, moeten juist veel lezen. Wat kun je doen om ze enthousiaster 
te maken?
• Zorg voor succeservaringen.
• Voer leesgesprekken om hun interesse te onderzoeken.
• Wissel werkvormen af en zet ook luisterboeken in.
• Bied haalbare leesuitdagingen aan. Geef ze het gevoel dat ze iets 

kunnen.
• Geef ze zeggenschap over hun eigen leesproces. Begeleid ze goed in 

het kiezen van boeken, maar laat de keuze aan hen over.
• Introduceer een beloningssysteem. De intrinsieke motivatie – het 

leesplezier – zal het overnemen van de extrinsieke stimulans.

   Een boek kiezen? Geef me de 5!

Kinderen kunnen snel zelf bepalen of een boek te moeilijk is. Steek 5 
vingers omhoog. Lees een willekeurige bladzijde uit het boek. Bij elk 
moeilijk woord laat je een vinger zakken. Zijn aan het eind van de 
bladzijde alle vingers omlaag? Kies een ander boek, het is waarschijnlijk 
te moeilijk.

Voorlezen is de hele basisschool door belangrijk. De jongste kinderen 
maken zo kennis met de wereld van het boek. Met voorlezen in de 
hogere groepen wordt een leessfeer gecreëerd, die het technisch en 
begrijpend lezen ten goede komt.

   Aanleiding om te lezen én praten

Door voor te lezen ontdekken kinderen welke boeken en auteurs hun 
voorkeur hebben. Voorlezen is ook goed in te passen bij andere vakken. 
Het kan een uitgangspunt zijn om te praten over maatschappelijke en 
sociaal-economische onderwerpen en te werken aan burgerschap. 

   Voorleesvarianten

Sluit met je keuze niet alleen aan bij een thema of project, maar varieer 
ook in boeksoorten, zoals:
• Het hele boek  

Sluit altijd af met een cliffhanger
• Een fragment  

Smaakmaker tot zelf lezen
• Een kort afgerond verhaal  

Verhalenbundel of sprookje
• Een gedicht  

Verhalende gedichten of berijmde verhalen
• Een prentenboek  

Prenten maken het woord compleet
• Een informatief boek  

Bied feitelijke kennis van de wereld

Vervang het (voor)leeskwartier regelmatig door het praten over boeken 
of het praten over leesmotivatie. Dit levert voor de ontwikkeling van 
kinderen op:
• dat ze een reden ontdekken om (meer) boeken te lezen;
• dat ze andere boeken leren kennen;
• dat ze leren om hun gedachten onder woorden te brengen;
• dat ze naar elkaar leren te luisteren en op argumenten van 

anderen te reageren;
• dat ze boeken leren verbinden met hun eigen belevingswereld en 

met die van anderen;
• dat ze oog krijgen voor de techniek van het schrijven en voor de 

kwaliteit van boeken.

   Boekenkring: praten over lezen

Een inspirerende werkvorm voor het praten over lezen, het uitwisselen 
van leestips en het creëren van een leescultuur. Deze ‘rotonde van de 
leesbevordering’ kan worden ingevuld door bijv. een kringgesprek, 
boekensushi of speeddate.

   Literaire leesgesprek: praten over boeken

Een verdiepende werkvorm waarbij leerlingen hun gedachten en 
gevoelens, die zij hebben ervaren tijdens het (voor)lezen, met elkaar 
delen. De Britse leesbevorderingsexpert Aidan Chambers onderscheidt 
drie soorten vragen om klassikaal, in groepjes of in tweetallen te praten 
over een boek, fragment of gedicht:
1. Basisvragen, over de eerste indruk.
2. Algemene vragen, over verwachtingen, vergelijkingen en de 

beleving.
3. Specifieke vragen, over kenmerken van personages, locaties en 

perspectieven.

Sluit elk (voor)leeskwartier af met het ritueel van reflecteren op je 
boek: een effectieve manier om kinderen bewust te maken van wat ze 
hebben gelezen (of gehoord) en hoe ze dat hebben ervaren. Gebruik 
deze afsluiting om de kinderen boeken te laten promoten aan elkaar.

   Mini-spreekbeurt

Laat 1 of meer kinderen in een paar minuten iets vertellen  over het 
boek dat zij gelezen hebben (of dat je hebt voorgelezen): het verhaal, de 
personages, de eigen beleving van het boek (of fragment). 
• Je gebruikt dit om met de groep verder te praten over het 

onderwerp, de schrijver of het genre. Stel gerichte belevingsvragen. 
Maak eventueel gebruik van de vragen van Aidan Chambers.

• Deze ‘spreekbeurt’ kan ook in tweetallen!

   Tip een vriend

Stimuleer dat kinderen boeken waarover ze enthousiast  zijn doorgeven 
aan een klasgenoot.
• Laat het kind na de mini-spreekbeurt zijn boek doorgeven aan 

een klasgenoot. Kom erop terug als het boek uit is: was het een 
passende keuze?

• Laat het kind een boekwikkel om het boek doen met een 
persoonlijke leestip.

   Zet het bibliotheeksysteem in

Geef de tijd om het leeslogboek in het schoolbibliotheeksysteem in te 
vullen. Stimuleer kinderen om ook digitaal het boek te tippen aan een 
klasgenoot. Kijk zelf regelmatig naar de toppers van de klas en praat 
over hun favorieten!

Een leesbevorderingsbeleid op school
= van leRensbelang

Graag lezen doet beter en meer lezen

Sleutel tot:
• Beter in taalverwerking
• Sterker in spelling
• Meer woordenschat
• Meer inzicht in wiskunde, wetenschap & techniek, cultuur…

Een sterke leescultuur op school
= van leVensbelang

Schoolbreed inzetten op leesattitude en leesmotivatie

Positieve impact op:
• Verbeelding

• Empathie
• Kritisch denken

• Welbevinden
• (Inter)culturele competenties

   15 minuten lezen
  per dag kan 
1.000 nieuwe 

woorden per jaar   
opleveren!

Elke leerkracht

een leesplezier-ambassadeur

“Praten over wat je gelezen hebt is essentieel, 
omdat we pas weten wat we denken als we 

het onszelf horen zeggen.”

Aidan Chambers

“Durf de moed op te brengen 
om in lezen te investeren. 

Het is te belangrijk om dat niet te doen!”

Jacques Vriens

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20190723---flyer-verrijkt-vrij-lezen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ylcE0qlfBo
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   Bijlage 1 - Vragen om zicht te krijgen op de leesbevorderingsvisie 
                                           van de school 

Vanuit welke visie op leesbevordering heeft de school het afgelopen jaar gewerkt en geldt deze nog? Waarom wil de school 

extra inzetten op leesbevordering?

Wat voor lezer is de leerling die de school na groep 8 verlaat? Wat wil de school dat lezen doet met de leerlingen, met de 

leerkrachten en de ouders?

Wat kan leesbevordering bijdragen aan het antwoord op bovenstaande vraag? Wat verandert er op school als leesbevorde-

ring optimaal vorm krijgt, waar zie je dat aan? Wat is het de school waard om dit ook echt te realiseren? 

Hoe kunnen de Bibliotheek en school er samen voor zorgen dat leesbevordering optimaal wordt gerealiseerd? Wat moet 

de samenwerking met de Bibliotheek opleveren? Wat is de rol van de directie, van het team, van de leerkracht en van de 

Bibliotheek in deze samenwerking?

Is de school bereid het beleid aan te passen en te betalen voor de samenwerking met de Bibliotheek? 

Kun je de directeur in het volgende teamoverleg het woord geven over het leesbevorderingsbeleid?

Tips

• Als jij weet wat de visie is, weet je ook hoe je je moet verhouden tot de directeur en het team.

• Als je zelf het gesprek voorbereidt, bedenk dan ook welke vragen je wilt stellen. En bedenk alvast welke doorvraag-vragen 

je kunt stellen op basis van te verwachten antwoorden.

• Als het gesprek eerst of op een later moment over taal gaat, breng het dan terug naar leesbevordering. Als leesbevorde-

ring moet bijdragen aan betere taalontwikkeling, dan moet leesbevordering onderdeel zijn van het taalbeleidsplan. 

Vraag dus ook naar het taalbeleidsplan. Dit is gek genoeg vaak een apart document, maar het hoort onlosmakelijk bij 

elkaar.
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   Bijlage 2 - Profielpagina per school 

Naam school

Datum

Directeur

Leescoördinator(en)

Eventueel aanvullen 

met NAW-gegevens en 

mailadressen

Omvang leerlingen/groepen/leerkrachten: opmerkingen t.a.v. populatie en verwachte ontwikkelingen

Accenten in het onderwijs: ontwikkelingen/prioriteiten waar je rekening mee moet houden

Visie op leesbevordering: doelen/verwachtingen/gebruik van de monitor/acties

Vervolgafspraken: welke richting ga je samen op voor de komende 1-2-3 jaar / wat is de rol van de directie, van het team, van 

de leerkracht
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Uitgaande van de zelfdeterminatietheorie zijn er verschillende mogelijkheden om tijdens een presentatie tegemoet te 

komen aan de universele basisbehoeften van leerkrachten om gemotiveerd te zijn. Put uit onderstaande technieken voor 

een gemotiveerd team en een inspirerende presentatie.

Competentie 
De leerkracht voelt zich competent, want zij weet hoe zij de monitor(resultaten) kan gebruiken om kinderen aan het lezen 

te krijgen, zij voelt zich in staat om kinderen te motiveren tot lezen, …

Hoe bevorder je het gevoel van competentie bij de leerkrachten?

• Laat de leerkrachten zelf werkvormen uitvoeren en ervaren.

• Sta stil bij een werkvorm die effectief was (leren van elkaar). “Wat heb je geleerd van deze werkvorm?”

• Laat de leerkrachten actief meedenken tijdens je presentatie. Zo ervaren zij dat zij ook zelf de Monitorresultaten kunnen 

duiden en kunnen verbinden met hun eigen werk. Stel bijvoorbeeld deze vragen:

 » Wat valt je op bij deze grafiek? Hoe zou je dit kunnen verklaren? 

 » Wat zeggen de resultaten in deze grafiek over het doel dat je zou willen bereiken?

 » Wat weten we nog niet? Verhouding jongens/meisjes? 

 » Wat kun je doen om de resultaten van volgend jaar te veranderen?

Relatie 

De leerkracht voelt zich verbonden met haar collega’s en met jou, jullie werken samen naar een opbrengst toe, …

Hoe kom je tegemoet aan de behoefte aan relatie bij het team?

• Koppel een leerkracht die wel de boekenkring doet aan een leerkracht die dat niet doet. Laat hen in tweetallen bespreken 

hoe de ander het doet. Laat hen plenair terugkoppelen aan het schoolteam. Zo ervaren de leerkrachten dat zij gezamenlijk 

aan hetzelfde doel werken en elkaar hierbij kunnen helpen.

• Koppel leerkrachten uit de onder- en bovenbouw aan elkaar: Wat kunnen ze doen waardoor leerlingen zelf een boek 

pakken? Het gaat erom leerkrachten met elkaar in contact te brengen en samen oplossingen te laten bedenken en 

onderwerpen te laten bespreken.

• Breng leerkrachten van verschillende scholen met elkaar in gesprek. Zij doen het fantastisch, hebben bijvoorbeeld 80% 

leesbevorderende leerkrachten; dat zie je bijna nergens. Op welke manier werken die leerkrachten eigenlijk? Praat met 

collega’s over de resultaten. Zien zij hetzelfde, zien zij verschillen? Welke adviezen hebben zij voor elkaar?

• Breng de leescultuur binnen het team ter sprake. Laat leerkrachten een paar minuten in tweetallen praten over hun 

favoriete boek. Vraag enkele leerkrachten om te vertellen wat zij hebben gehoord. Vertel eventueel ook iets over je eigen 

favoriete boek. Je laat het team met deze werkvorm ervaren dat praten over lezen een manier is om elkaar beter te leren 

kennen.

Autonomie
De leerkracht trekt zelf (mede) conclusies uit de gegevens, de leerkracht bepaalt zelf (mede) de doelen die geformuleerd 

worden, …

Hoe bevorder je het gevoel van autonomie bij de leerkrachten?

• Vraag een leerkracht wat zij zelf als resultaat wil zien voor haar groep en hoe zij denkt dit te kunnen realiseren. Wat kan 

zij hierbij gebruiken? 

• Expertmethode: deel het team in drie groepjes in, ieder groepje bespreekt de resultaten van een van de drie gestelde 

doelen. Wat valt op, wat kan beter, hoe dan? Vervolgens plenair kort uitwisselen.

   Bijlage 3 - Motivatietechnieken 



12

• Laat leerkrachten ervaren dat ze zelf invloed hebben op wat er in de groep op het gebied van leescultuur gedaan wordt. 

Het doel ‘ten minste een keer per maand een Boekenkring houden’ laat bijvoorbeeld nog veel ruimte over voor de 

precieze frequentie en invulling van de Boekenkring. 

• Laat leerkrachten (groeps)accenten geven aan de doelen die voor de hele school worden vastgesteld. Ze hoeven niet in 

alle groepen hetzelfde te doen. 

• Visualiseer een lijn van 0-100% leesplezier: laat de leerkrachten op die plek op de lijn gaan staan waar zij vinden dat ze 

volgend jaar moeten uitkomen. Ga met ze in gesprek: Waarom staat de een bij 40% en de ander bij 80%? Uiteindelijk kom 

je altijd op een mooi gemiddeld percentage als doel uit en heeft iedereen het gevoel dat zij hier een eigen, autonome 

bijdrage aan heeft geleverd.
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1. Maak een account aan op www.mentimeter.com. Met de gratis versie kun je twee dia’s per presentatie maken, 

voldoende voor de basis van een gesprek over leesbevordering.

Hoofdvraag: Waarom is het belangrijk dat al onze leerlingen veel lezen?

2. Kies voor het type ‘Word Cloud’ en stel ca. 5 antwoordmogelijkheden in.

Je kunt er eventueel een vervolgvraag achter plakken, maar elke vervolgvraag kan ook plenair of in groepjes besproken 

worden.

3. Alle leerkrachten gaan op hun mobiel naar www.menti.com en voeren de 6-cijferige toegangscode van jouw 

presentatie in. De rest wijst voor zich. Voorwaarde is wel dat iedereen meedoet, je ziet dat ook in beeld! Het team steekt 

elkaar aan door te zien wat anderen invullen en toch hebben ze een autonoom gevoel over hun keuze.

4. De ingevoerde woorden zijn op het scherm te zien in een woordenwolk. De woorden die het vaakst genoemd zijn, 

worden het grootst en staan in het midden. Het beeld dat je ziet geef je terug aan het schoolteam. Vraag er ook op 

door. Leg verbanden met de visie: Zien we de visie op het leesbevorderingsbeleid hierin terug? Zitten we op dezelfde 

lijn?

• Zit er logica/samenhang in de woordenwolk?

• Is dit een uitkomst die de leerkrachten herkennen?

• Kunnen ze hier een gedeelde teamvisie uit vaststellen?

• Is het onderwerp belangrijk genoeg om er echt werk van te maken?

• Wat lukt de leerkrachten hierin al wel en wat nog niet? 

• Wat betekent dat voor de inzet van individuele leerkrachten binnen het team?

• Wat merken de leerkrachten aan de kinderen (wat gebeurt er in de groep/school) als ze dit goed geregeld hebben?

• Wat is het de leerkrachten waard om hier echt werk van te maken?

Anticipeer op zaken die genoemd kunnen worden door de leerkrachten, bijvoorbeeld dat zij al zoveel doen aan lezen en 

liever meer willen inzetten op rekenen. Zet je overtuigingskracht in en vraag hen om mee te denken over lezen.

5. Na afloop kun je de resultaten van deze school als pdf downloaden en je presentatie resetten. Op deze manier gebruik 

je hem voor meerdere scholen. Het enige dat verandert is de 6-cijferige inlogcode.

Een vergelijkbare tool vind je op www.voxvote.com.

   Bijlage 4 - Mentimeter 

https://www.mentimeter.com
http://www.menti.com
https://www.voxvote.com/
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Niet elke goede leesbevorderaar is zelf een lezer. Het helpt wel als de leerkracht zelf van lezen houdt: zien lezen doet lezen. 

Het gaat echter niet alleen om het lezen zelf. Een leesbevorderende leerkracht doet nog meer. 

Hieronder zetten we de vaardigheden, kennis en het gedrag van een leesbevorderende leerkracht op een rijtje. Bespreek 

dit overzicht met de leerkrachten. Laat de leerkrachten zelf ervaren wat zij de leerlingen willen meegeven. Laat hen voor 

zichzelf bedenken aan welk onderdeel zij willen werken.

Vaardigheden: de leerkracht is in staat om …
• leerlingen te enthousiasmeren om te lezen

• boeken te introduceren

• gesprekken te voeren met leerlingen over boeken en over lezen 

• voor te lezen

• te vertellen

• bronnen te raadplegen (zoals de Bibliotheek of leesconsulent)

• gedrag en activiteiten in te zetten om gestelde leesbevorderingsdoelen te behalen 

• leerlingen autonomie te geven in hun leesproces

• leerlingen zich competent te laten voelen in hun leesproces (open houding, niet veroordelend)

Kennis: de leerkracht weet …
• wat het effect is van lezen op te ontwikkeling van leerlingen (leesbevorderingstheorie)

• dat zwakke lezers het meest profiteren van vrij lezen

• dat strips en informatieve boeken ook goed zijn om te lezen

• wat (elke) leerling leuk vindt om te lezen

• welke leeftijdsniveaus, onderwerpen en genres er zijn

• wat de leestrends, populaire boeken zijn

• welke boeken er in de schoolbibliotheek staan en waar

• welke werkvorm past bij het te behalen doel 

• hoe de Monitor werkt en waarvoor die ingezet kan worden

Gedrag/houding: de leerkracht is …
• een rolmodel voor kinderen (zelf lezen, naar de bibliotheek gaan)

• enthousiast voor lezen en straalt dit uit

• nieuwsgierig

• proactief (bijv. zelf boekentips aandragen)

• doordrongen van het belang van lezen en gebruikt lezen daarom niet als straf of opvultijd 

• respectvol tegenover de leesbevorderaar in de klas (aanwezig blijven en meedoen)

• geïnteresseerd in het leesgedrag en de leesvoorkeuren van leerlingen

• reflectief (denkt na over zichzelf als leesbevorderaar) 

Waarschijnlijk pikt niet iedere leerkracht dit even snel of enthousiast op. Dat geeft niet, maar uiteindelijk moet de leerkracht 

het wel doen, hij/zij maakt het verschil. Het helpt je misschien als je ieder schoolteam ziet als een pan met popcorn; de een 

popt heel snel, de ander wat langzamer. En soms blijft er een korrel op de bodem liggen.

   Bijlage 5 - Competentieprofiel leesbevorderende leerkracht 
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• Informeer de leescoördinator vooraf over de meerwaarde van de Monitor en het proces van uitvoeren.

• Gebruik het leescoördinatorenoverleg (bijscholing in okt/nov) om het invullen van de Monitor voor te bereiden. 

 » Vul samen de gezamenlijke vragenlijst ter plekke in. 

 » Zet scholen met dezelfde of vergelijkbare doelen bij elkaar en laat ze uitwisselen hoe ieder dat aanpakt. 

 » Stel je bijscholing eens helemaal in het teken van de Monitor! Dan stimuleren de deelnemers elkaar ook om hem 

goed in te vullen.

• Spreek met de leescoördinator vooraf goed af wie de Monitor invult (zijn er leerkrachten met verlof, invallers, etc.). 

• Vraag een leerkracht die de Monitor niet wil invullen om dit te bespreken met de directeur. De verantwoordelijkheid ligt 

bij de directie. “Als er straks een goede rapportage moet liggen waarmee we naar de resultaten bij onze doelen kunnen 

kijken, dan is het noodzakelijk dat iedereen de Monitor goed invult.” Laat het ook aan de leescoördinator weten, zodat zij 

weet dat je haar ondersteunt.

• Bespreek met de leescoördinator welke vragen voor problemen kunnen zorgen. Geef waar nodig extra uitleg.

• Bied ondersteuning via de leesconsulent als de leescoördinator onvoldoende overtuigingskracht heeft of alleen staat 

in het team. Vraag bijvoorbeeld tijd om tijdens een teamoverleg of studiedag de vragenlijsten in te laten vullen, dan is 

iedereen in één keer klaar.

   Bijlage 6 - Tips om het invullen van de Monitor te versoepelen


