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1. Leidraad voor bibliotheken en provinciale
ondersteuningsorganisaties

Inleiding
Wist je dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat veel
leerlingen bij het verlaten van de basisschool een taalachterstand hebben van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,3 miljoen
laaggeletterden telt? Van alle 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. En dat terwijl jongeren die gevarieerd lezen
hoger op taal scoren dan jongeren die dat niet doen. Het bestrijden van taalproblemen staat daarom hoog op de
politieke agenda. Het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’1, waar Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek
op school) onderdeel van is, laat opnieuw die urgentie zien. Maar rijksoverheid, gemeente, kinderopvang en scholen
kunnen dit probleem niet afzonderlijk aanpakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk.
De achterstand in lezen en taal heeft ook gevolgen voor informatie- en mediavaardigheden. Immers, wie niet goed
(begrijpend) kan lezen, kan geen informatie zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. Ook hier ligt er een gezamenlijk
doel: leerlingen opleiden tot informatievaardige en mediawijze burgers.
Om onderwijs en overheid te ondersteunen biedt de Bibliotheek op school een educatieve samenwerkingsaanpak.
Deze is gericht op het meetbaar verbeteren van kennis, vaardigheden en motivatie op het gebied van lezen en
informatievaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar). Op dit
moment is het vmbo in de Bibliotheek op school vospeerpunt, omdat een groot aantal vmbo-leerlingen onvoldoende
leesvaardig is. Met een planmatige en integrale aanpak van het leesonderwijs worden de taal- en leesvaardigheid en
daarmee het leersucces van leerlingen2 vergroot.
Zijn dan alle leerlingen op de havo en het vwo wel voldoende lees- en taalvaardig? In opdracht van Stichting Lezen heeft
Oberon onderzoek gedaan naar het lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo.3 Op basis van de resultaten bereiden
we uitbreiding van de Bibliotheek op school vo naar havo en vwo voor. Daarop vooruitlopend komt Lezen voor de lijst
beschikbaar binnen de Bibliotheek op school.
Structurele en professionele samenwerking tussen school en bibliotheek heeft grote toegevoegde waarde voor het
blijvend verbeteren van lees- en mediavaardigheden. Dit houdt niet op na de basisschool, maar krijgt een vervolg in het
voortgezet onderwijs. Dit vraagt van de school een meerjarig lees- en taalbeleid, een professionele taal- of leescoördinator
en gemotiveerde docenten. Van de bibliotheek vraagt dit een beleidsfocus op 12-18-jarigen, een actuele en gevarieerde
collectie lees- en informatieboeken voor deze leeftijdsgroep, een professionele en getrainde leesconsulent en een
projectteam onder leiding van een onderwijsspecialist om de aanpak op te starten en door te ontwikkelen.
Structurele en professionele samenwerking tussen school en bibliotheek heeft grote toegevoegde waarde voor het
blijvend verbeteren van lees- en mediavaardigheden. Dit houdt niet op na de basisschool, maar krijgt een vervolg in het
voortgezet onderwijs. Dit vraagt van de school een meerjarig lees- en taalbeleid, een professionele taal- of leescoördinator
en gemotiveerde docenten. Van de bibliotheek vraagt dit een beleidsfocus op 12-18-jarigen, een actuele en gevarieerde
collectie lees- en informatieboeken voor deze leeftijdsgroep, een professionele en getrainde leesconsulent en een
projectteam onder leiding van een onderwijsspecialist om de aanpak op te starten en door te ontwikkelen.

1 - Het kabinet-Rutte 2 heeft ruim € 50 miljoen geïnvesteerd in aanpak taal- en leesbevordering:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/06/kabinet-investeert-ruim-50-miljoen-in-aanpak-taal-en-leesbevordering.html.
2 - Leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo: noodzaak en kansen. Stichting Lezen en ITTA (2014).
http://www.lezen.nl/sites/default/files/Leesbevordering%20en%20leesvaardigheid%20in%20het%20vmbo.pdf
3 - Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo, Oberon/Stichting Lezen, 2016
https://www.lezen.nl/sites/default/files/lees%20en%20literatuuronderwijs.pdf
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L.E.E.S.
Kunst van Lezen baseert zich op vier pijlers die samen het woord LEES vormen:
• Leesomgeving - aandacht voor een goede collectie en aantrekkelijke presentatie (fysiek en digitaal) die past bij
de beoogde doelgroep.
• Expertise - investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers van zowel bibliotheken als scholen.
• Evidentie – investeren in brochures, wetenschappelijk onderzoek en monitoring om resultaten inzichtelijk te
maken voor onderwijs, overheden en bibliotheken zelf.
• Samenwerking – keuze voor strategische samenwerking als kern van de aanpak om te bewerkstelligen dat
programma’s als de Bibliotheek op school niet vrijblijvend, maar duurzaam worden uitgevoerd en geborgd in
het beleid van bibliotheken en de samenwerkende partners.
Kernboodschap
‘Wat houdt de Bibliotheek op school precies in?’ Krijg je deze vraag ook wel eens? Met onderstaande kernboodschap
kun je duidelijk en krachtig antwoorden.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen
en mediawijsheid
• die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;
• waarbij een actuele en gevarieerde leesomgeving in de school zorgt voor een verrijking van het
leesonderwijs;
• waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol
vervult voor de leescoördinator4 en het team van de school;
• waarbij de partners jaarlijks doelen bepalen op basis van gemonitorde resultaten;
• en waarbij ze jaarlijks alle activiteiten vastleggen in een lees- en mediaplan.
Door de duurzame samenwerking en structurele aandacht voor taal en mediawijsheid gaan leerlingen
meer lezen, worden ze beter in taal, verbeteren hun leerresultaten en daarmee hun kansen op een
succesvolle (school)loopbaan.
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Teamwerk
De Bibliotheek op school is nooit het resultaat van een enthousiaste jeugdbibliothecaris of ondernemende directeur
alleen. De Bibliotheek op school vraagt om betrokken en deskundige medewerkers op zowel strategisch, beleidsmatig
als uitvoerend niveau binnen bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Iedereen geeft de
Bibliotheek op school vorm van de leden van het bestuur of de raad van toezicht, de directeur en management tot en
met programmaleiders en specialisten in financiën, HRM, marketing, collectie, ICT, logistiek, onderzoek en educatie toe.
Altijd in samenwerking met scholen.
Doorgaande leeslijn5 en doorgaande lijn mediawijsheid 0-18 jaar
Het programma Kunst van Lezen (uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) stimuleert duurzame
samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en scholen. De Bibliotheek op school is een van de drie
programmaonderdelen naast BoekStart (voor baby’s en in de kinderopvang) en het vormen van landelijk dekkende
lokale en bovenlokale (strategische) leesbevorderingsnetwerken. Het voormalige programmaonderdeel Literaire
ondersteuning van de cultuurhistorische canon is ondergebracht in de bouwsteen Collectie van de Bibliotheek op
school. De Bibliotheek op school is er voor het basis- en voortgezet onderwijs.

4 - Sommige scholen hebben geen aparte leescoördinator, maar beleggen de zorg voor lezen bij de taalcoördinator
5 - In De doorgaande leeslijn 0-18 jaar geeft Stichting Lezen haar visie op leesbevordering en literatuureducatie:
http://www.lezen.nl/publicaties/de-doorgaande-leeslijn

Figuur 1: De doorgaande lijn voor lezen en mediawijsheid

Bovenstaande figuur laat zien hoe de programma’s samen een doorgaande leeslijn en doorgaande lijn mediawijsheid
vormen.
Organisatie en samenhang
De Bibliotheek op school wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Kunst van Lezen, de POI’s (die samenwerken binnen
SPN) en het netwerk van basisbibliotheken. Iedereen heeft hierbij eigen rollen en taken. Kunst van Lezen stelt het beleid
vast voor de landelijke lijn voor leesbevordering, SPN ontwikkelt de ondersteuningsmiddelen voor de basisbibliotheken,
die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de samenwerking met het onderwijs.
Organisatie

Kunst van Lezen

SPN

POI

Basisbibliotheek

Reikwijdte

Landelijk

Landelijk/

Provinciaal en

Lokaal

provinciaal

regionaal

Activiteit

Initiërend bij

Ondersteunend bij

Uitvoering/

ontwikkeling

ontwikkeling

ondersteuning

Financierend bij

Uitvoerend bij

Signalering/

Signalering/

stimulering

stimulering

ondersteuning

ondersteuning

Initiërend en financie-

Ondersteunt

Mede-ondersteunend

Uitvoering monitor

rend bij monitoring

uitvoering monitor bij

bij monitor

Uitvoering
7

basisbibliotheken
Tabel 1: Taken en verantwoordelijkheden binnen de Bibliotheek op school

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo
Binnen de Bibliotheek op school werken bibliotheek en school samen rondom lezen en mediawijsheid. Mediawijsheid
is een breed begrip en vraagt voor een volwaardige invulling om brede expertise en veel inzet van de ondersteunende
leesconsulent of mediacoach. Op dit moment kiest de Bibliotheek op school ervoor om de focus te leggen op het
onderdeel Informatievaardigheden. Dit ligt in het verlengde van leesbevordering: wie niet goed kan lezen, kan ook
geen informatie zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. Ook is het onderdeel informatievaardigheden van oudsher
al goed doorontwikkeld binnen het aanbod van bibliotheken. Binnen de Bibliotheek op school is bewust gekozen voor
een kwalitatieve ondersteuning. Informatievaardigheden zijn een onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheid digitale
geletterdheid. Andere onderdelen zijn ICT (basisvaardigheden) en mediawijsheid. De uitwerking van deze keuze wordt
nader toegelicht in hoofdstuk 4.

Leeswijzer
Deze Leidraad is primair bedoeld om bibliotheken en POI’s handvatten te bieden voor de samenwerking met het
voortgezet onderwijs. Zo geeft hoofdstuk 2 antwoord op vragen als wat, hoe, waarom en wanneer de Bibliotheek op
school. Het derde hoofdstuk beschrijft de aanpak en gaat onder meer in op het werken in een netwerk samen met scholen
en gemeente en de inhoudelijke en financiële ontdekkingsreis. De bouwstenen en de daarbij horende instrumenten
staan beschreven in hoofdstuk 4. De bijlagen bieden de modulaire opbouw en het overzicht van de toolkit.
Voor de leesbaarheid van deze Leidraad hanteren we een aantal vaste termen. Hieronder leggen we deze termen uit.
• Adviseur educatie = onderwijsspecialist, consulent vo of domeinspecialist educatie (hbo) binnen de bibliotheek,
verantwoordelijk voor (door)ontwikkeling van de Bibliotheek op school vo.
• Beheerder mediatheek = schoolmedewerker die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de
mediatheek en zorg draagt voor de faciliteiten in de mediatheek.
• Leescoördinator = schoolmedewerker die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van
het leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid van de school; sommige scholen beleggen die taak bij de
taalcoördinator.
• Lees-mediaconsulent = bibliotheekdeskundige (op hbo-niveau) voor leesbevordering en
informatievaardigheden.
• Lees- en mediaplan = een plan voor leesbeleid en leesbevordering, aangevuld met een plan voor
informatievaardigheden en een verdieping op mediawijsheid; in het lees- en mediaplan komen de jaarlijkse
activiteiten terug.
• Mediacoach = bibliotheekdeskundige (op hbo-niveau) voor digitale geletterdheid met het accent op
informatievaardigheden en mediawijsheid.
• Mediathecaris = schoolmedewerker die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid
van de mediatheek in samenwerking met de schooldirectie.
• Taalcoördinator = schoolmedewerker die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het
taalbeleid van de school.
• Thema lezen = structureel aandacht voor (vrij) lezen, voorlezen en praten over boeken op school en thuis om zo
de leesprestaties van leerlingen te verbeteren.
• Thema mediawijsheid = structureel aandacht voor informatievaardigheden en mediawijsheid als onderdeel
van de 21e-eeuwse vaardigheid digitale geletterdheid.
Deze Leidraad heeft een dynamisch karakter. Dat betekent dat met regelmaat een nieuwe digitale versie verschijnt. De
Leidraad en bijbehorende instrumenten kun je vinden in de toolkit op de website van de Bibliotheek op school.
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Het doel van de samenwerking tussen
bibliotheek en scholen is betere
lees- en mediaprestaties van de
leerlingen in het primair onderwijs.

2. Over de Bibliotheek op school vo

Waarom de Bibliotheek op school vo?
Tot voor kort lag binnen de bibliotheek de focus van samenwerking vooral op het basisonderwijs. Maar het belang van
goed ontwikkelde vaardigheden voor lezen en mediawijsheid houdt niet op bij twaalf jaar. Blijvend inzetten op betere
vaardigheden is hard nodig. Uit de Monitor de Bibliotheek op school blijkt dat op het vmbo de interesse in lezen en het
leesplezier snel daalt (zie figuur 2). Een overgrote meerderheid van de leerlingen uit de midden- en bovenbouw van de
basisschool heeft plezier in lezen. Op het vmbo zien we een scherpe daling van het leesplezier. Dat komt deels omdat in
de gegevens van het basisonderwijs ook leerlingen zitten die doorstromen naar havo en vwo, maar desondanks daalt
ook binnen de groep vmbo-leerlingen de motivatie voor lezen en het leesplezier. Leesplezier en in het verlengde daarvan
een goede taalontwikkeling zorgen er juist voor dat leerlingen met succes hun opleiding afronden en doorstromen
naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

De brochures Meer lezen, beter in taal – vmbo6 en Meer lezen, beter in taal – mbo7 beschrijven - op basis van wetenschappelijk onderzoek - de effecten van (vrij) lezen op de taal- en leesvaardigheid van jongeren en laaggeletterde
volwassenen. Wie meer leest, wordt beter in taal. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat,
spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Vijftien minuten vrij lezen per dag kan de woordenschat verrijken
met duizend woorden per jaar. Een goede leesvaardigheid en plezier in lezen zijn cruciaal om jongeren te stimuleren
tot meer lezen.
Doorgaande lijn
Door in de samenwerking met scholen in te zetten op een doorgaande lijn lezen en mediawijsheid wordt het effect op
de lange termijn alleen maar groter en draagt het bij aan de preventie en vermindering van laaggeletterdheid onder
jongeren. Samen werken aan een betere taalvaardigheid, meer leesmotivatie en mediawijsheid bij leerlingen zijn de
doelen van de Bibliotheek op school vo. School en bibliotheek gaan hiertoe een duurzame samenwerking aan, met vaste
afspraken en vaste contactpersonen aan beide kanten.
In 2015 bleek uit onderzoek8 dat de Bibliotheek op school po een betere taalvaardigheid oplevert voor 70-80% van de
leerlingen in vergelijking met basisscholen zonderde Bibliotheek op school. Momenteel loopt een soortgelijk onderzoek
naar het effect van de Bibliotheek op school vo.

6 - http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/netwerk-en-beleid.html Meer lezen, beter in taal – vmbo, (scrollen naar voortgezet
onderwijs) Kees Broekhof. (2015)
7 - http://pro.debibliotheekopschool.nl/zoekresultaten.website.html?q=meer%20lezen%20beter%20in%20taal%20vmbo
Meer lezen, beter in taal – mbo Kees Broekhof (2016)
8 - Leesvaardigheid leerlingen sterk vooruit door de Bibliotheek op school:
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4101&newsItemId=1286
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Om de behaalde structurele verbetering van de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen in de kinderopvang
en het basisonderwijs door BoekStart en de Bibliotheek op school te consolideren, moeten we de lijn doortrekken naar
het voortgezet onderwijs. Anders gaan de vaardigheden snel achteruit en wordt de behaalde winst teniet gedaan, en
daarmee ook de gedane investeringen in tijd, geld en menskracht door verschillende partijen.
Met het doortrekken van de aanpak van de Bibliotheek op school naar het voortgezet onderwijs verbeteren we de kwaliteit
van de samenwerking tussen bibliotheken en vo-scholen voor lezen. Bovendien kunnen we hiermee ook mediawijsheid
onderdeel maken van deze samenwerking. Bibliotheken hebben met Biebsearch al ervaring en expertise opgedaan in
samenwerken met het voortgezet onderwijs. Biebsearch is sinds 2016 en 2017 geïntegreerd in de Bibliotheek op school
vo.

De belangrijkste redenen voor deze aanpak in het vo zijn:
• Voorbij de vrijblijvendheid
• Maatschappelijk belang
• Efficiëntie
• Kostenbesparing
• Toekomstperspectief

Voorbij de vrijblijvendheid
In het recente verleden had de samenwerking tussen bibliotheken en vo-scholenveelal het karakter van min of meer
losstaande projectactiviteiten. Die activiteiten zijn nog steeds belangrijk en geven concrete invulling aan het beleid van
de Bibliotheek op school vo. Het grote verschil is echter de landelijke samenhang waarin de doorgaande leeslijn binnen
Kunst van Lezen is vormgegeven. Die samenhang wordt straks ook zichtbaar in de doorgaande lijn mediawijsheid. De
bouwstenen van dat beleid, waarbij de professionaliteit, samenwerking en de monitoring concrete resultaten laten
zien, maken het verschil. Alle activiteiten zijn voortaan gestoeld op beleid en resultaten zijn meetbaar en aantoonbaar.
We zijn de vrijblijvendheid voorbij, omdat we inzetten op structurele duurzame samenwerking die geborgd is in het
beleid van school en bibliotheek.
De ontwikkelingen in het onderwijs9 maken ook dat het verbeteren van leerresultaten van jongeren door expliciete
aandacht voor taal en mediawijsheid hoog op de agenda staat van scholen. Dit blijkt onder meer uit de invoering van
de referentiesniveaus taal, de verplichte taaltoets vanaf 2015, de ambitie van meer excellente scholen in Nederland en
de aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Ook hier is de vrijblijvendheid voorbij.
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Maatschappelijk belang vastgelegd in de WSOB
De bibliotheek laat zien oog te hebben voor maatschappelijk relevante thema’s en daarin als netwerkpartner een
professionele en doeltreffende rol te vervullen. De thema’s lezen en mediawijsheid van de Bibliotheek op school
geven invulling aan deze maatschappelijke en politieke urgentie. Dit is bevestigd door de Wet Stelsel Openbare
Bibliotheekvoorziening (WSOB) die vanaf 2015 een aantal functies benoemt voor bibliotheken. Voor Kunst van Lezen
zijn vooral ‘het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten
kennismaken met literatuur’ leidend. De wet stelt aansluitend dat bibliotheken de verplichting hebben om het
onderwijs te ondersteunen. Met het actieplan ‘Tel mee met Taal’ heeft het kabinet-Rutte 2 benadrukt dat de bibliotheek
bij de preventie van en strijd tegen laaggeletterdheid een belangrijke rol heeft als ondersteunende instelling.
Efficiëntie
Het doel van de samenwerking tussen bibliotheek en vo-scholen is betere leesprestaties en daarmee betere
leerprestaties van jongeren. De beschikbare uren voor scholen vanuit de bibliotheek (in de persoon van de leesconsulent
en onderwijsspecialist) worden daarom besteed aan adviseren, instrueren, organiseren, faciliteren, begeleiden,
ondersteunen en uitvoeren in de klas, in de mediatheek en in de personeelskamer.

9 - Samenwerking bibliotheken en voortgezet onderwijs: naar een landelijke aanpak:
http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/content/dam/landelijk/vobibliotheek/bestanden/toolkit-openbaar/
marcom/20120926-pva-dbos-vo.pdf

Het werk van directies, managers en specialisten heeft met de Bibliotheek op school vo een focus. Zij bouwen in overleg
met de lokale netwerkpartners aan de hoogst haalbare vorm van samenwerking en zorgen voor deskundig advies en
professionele uitvoeringsondersteuning in de scholen. Dit werk hoeft niet verloren te gaan aan het zelf ontwikkelen
van allerlei opleidingen, modellen of formats, want die zijn, evenals vele praktijkvoorbeelden, al voor iedere bibliotheek
beschikbaar op de website van de Bibliotheek op school. Alle materialen zijn getest door bibliotheken die al ervaringen
hebben opgedaan met de aanpak van de Bibliotheek op school. Nog meer efficiëntie ontstaat wanneer de school een
professionele mediatheek en mediathecaris heeft, omdat in samenwerking met de school mediatheek en bibliotheek
hun dienstverlening kunnenafstemmen.
Kostenbesparing
De Bibliotheek op school vo bespaart op langere termijn kosten door opschaling van lokale initiatieven naar landelijke
samenwerking. De Bibliotheek op school is een aanpak op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. De
bibliotheeksector kan door een betere afstemming tussen deze niveaus kosten besparen op bijna alle bouwstenen.
Dit kan ten goede komen aan de samenwerking met het onderwijs. Bovendien worden relevante bestaande en
beproefde programma’s waar mogelijk geïntegreerd binnen de Bibliotheek op school. Zo streven we naar meer bereik,
kostenbesparing en doorontwikkeling binnen de aanpak.
Toekomstperspectief
Binnen de Bibliotheek op school vo reorganiseert de bibliotheek de samenwerking met het voortgezet onderwijs op
lokaal en mogelijk regionaal niveau. Voor sommige bibliotheken is het voortgezet onderwijs al een betrouwbare partner,
voor andere bibliotheken kan het een geheel nieuw werkterrein zijn en daardoor nieuwe perspectieven bieden. Met
deze reorganisatie ‘traint’ de bibliotheekorganisatie de eigen vaardigheden en competenties in lobbyen, netwerken,
marketing, onderzoek en business-to-business gericht werken. De bibliotheek durft te kiezen voor een focus op jeugd
en jongeren. De gemeente en andere lokale partners ervaren hierdoor de bibliotheek als een innovatieve, daadkrachtige
en maatschappelijk belangrijke partij. Vanaf dat moment ligt er niet alleen een toekomstperspectief voor de bibliotheek
als onmisbare partner voor het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor de strijd tegen laaggeletterdheid en het vergroten
van de basisvaardigheden.
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Wat is de Bibliotheek op school vo?
Net als in het basisonderwijs is de Bibliotheek op school vo een aanpak waarbij school en bibliotheek bouwen aan
een gezamenlijke visie op het meetbaar verbeteren van de prestaties voor lezen en mediawijsheid. Voor dit meerjarige
ontwikkelproces gebruiken vo-school en bibliotheek tien bouwstenen (zie figuur 3).
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de bibliotheek regelt voor de school een professionele logistieke
organisatie voor optimaal leenverkeer, online activiteiten en
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administratie
de bibliotheek financiert alle diensten uit eigen begroting in
combinatie met cofinanciering van gemeente, scholen en andere
partijen
de bibliotheek maakt voor de marketing en communicatie gebruik
van landelijk ontwikkelde modellen en uitingen, en vertaalt deze
naar de lokale situatie

Figuur 3: De tien bouwstenen van de aanpak de Bibliotheek op school

De laatste drie bouwstenen zetten de bibliotheken in en zijn ondersteunend aan de implementatie en uitvoering van
de Bibliotheek op school.

Zijn alle bouwstenen noodzakelijk? Ja, want binnen de Bibliotheek op school zijn al deze onderdelen met elkaar verweven.
Maar dat wil niet zeggen dat alle bouwstenen moeten zijn ingevuld voordat je aan de slag kunt. Een uitgebreidere
beschrijving van de thema’s en de tien bouwstenen is te lezen in hoofdstuk 4 en op www.debibliotheekopschool.nl.
Daarnaast zijn drie elementen onmisbaar bij de start van de Bibliotheek op school:
1. Visie en ondernemerschap, bij school en bibliotheek
2. Draagvlak, binnen school en bibliotheek
3. Expertise rondom lezen en informatievaardigheden
Wat is het ondernemerschap in de Bibliotheek op school?
Lezen, taalontwikkeling en informatievaardigheid zijn evidente voorwaarden voor een gelukkig en volwaardig leven.
De basis daarvoor wordt gelegd in het onderwijs en de Bibliotheek op school vergroot de vaardigheden in taal, lezen en
mediawijsheid. De opzet, realisatie en financiering van de Bibliotheek op school vinden plaats binnen het netwerk van
onder meer schoolbestuur en -management, school, ouders en bibliotheek. Het ondernemerschap in de Bibliotheek
op school behelst het leggen van verbindingen tussen bibliotheek, school, gemeente en (non-)profit instellingen. Die
verbindingen brengen mogelijk derde geldstromen op gang.
Het ondernemerschap wordt ook zichtbaarder door de veranderende bibliotheek- en onderwijssector. De uitdagingen
voor bibliotheken en scholen nemen toe, maar de financiële mogelijkheden houden daarmee geen gelijke tred. Beide
partijen erkennen de noodzaak en urgentie om nog meer in te zetten op samenwerking en op de mogelijkheden die
de bibliotheken als collectief hebben, steeds meer. Sterker nog, in een gedecentraliseerd stelsel is samenwerking de
enige mogelijkheid voor bibliotheken om in het hart van de samenleving te blijven. Naast lokaal ondernemerschap is
krachtenbundeling op provinciaal en landelijk niveau dan ook een absolute vereiste. In een samenhangend netwerk
kunnen we ideeën, kennis en middelen bundelen om tot een maximaal en betaalbaar resultaat te komen. Dat alles met
het doel de positie van de bibliotheek in de lokale omgeving stevig en duurzaam te verankeren.
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3. De aanpak van de Bibliotheek op school

Netwerk tussen bibliotheek, onderwijs en gemeente
Een randvoorwaarde voor het succes en financieel en inhoudelijk borgen van deze aanpak is een sterk netwerk tussen
bibliotheek, onderwijs en overheid. De start is op strategisch niveau tussen directies, besturen en wethouder voor het
borgen van de gezamenlijke visie in beleid. De bibliotheekdirecteur neemt het initiatief om met alle betrokken partijen
het gesprek te voeren over:
• een gezamenlijke visie op lezen en mediawijsheid;
• een gezamenlijke intentie om te investeren in mensen en middelen;
• een gezamenlijke intentie om per school de meest optimale de Bibliotheek op school neer te zetten;
• een gezamenlijke strategie om dit te bereiken.
Dit resulteert in een samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheek en schoolbestuurder of -directeur. Idealiter is
de gemeente ook partner en ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst. Dit hangt sterk af van de rol die de
gemeente in dit traject heeft. In de paragrafen gemeentelijke grenzen onbegrensd en de bouwsteen Netwerk & Beleid
komt dit terug.
Een gezamenlijk ondertekende visie en strategie biedt een sterke ingang om met elke school afzonderlijk om tafel
te gaan en de inhoud voor hun optimale de Bibliotheek op school vast te stellen. Het voorkomt een te vrijblijvende
invulling van de aanpak.
Het vervolg ligt op het uitvoerend niveau. Hier hebben de taal- of leescoördinator van de school en de onderwijsspecialist
en leesconsulent van de bibliotheek een sleutelpositie in het vaststellen van het lees- en mediaplan, en het uitvoeren
van alle afspraken. Op scholen met een professionele mediatheek heeft de mediathecaris samen met de leescoördinator
hierin een sleutelpositie. Je moet voor ogen houden dat het traject van kennismaken naar daadwerkelijk uitvoeren tijd
en geduld vraagt op alle niveaus. Het bouwen aan een netwerk, een gezamenlijke visie en een krachtige de Bibliotheek
op school is een zaak van volhouden, vertrouwen en doorzetten.
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Gemeentelijke grenzen onbegrensd
Samenwerken met het voortgezet onderwijs betekent in sommige gevallen samenwerken over gemeentelijke grenzen
heen. Veel vo-scholen hebben een regionale functie met leerlingen uit diverse gemeenten. In dat geval werk je dus
samen met meer gemeenten en bibliotheken binnen de Bibliotheek op school. Dat vraagt om meer overleg, duidelijke
afspraken en heldere afstemming in de dienstverlening. In de paragrafen hierna gaan we uit van een samenwerking
tussen een bibliotheek en een school binnen één gemeente.
De gemeente heeft in het voortgezet onderwijs een andere verantwoordelijkheid dan in het basisonderwijs. Ze is
verantwoordelijk voor gebouwen en de directe omgeving van de school, niet voor inhoudelijke aspecten zoals bij het
basisonderwijs. Toch heeft de gemeente alle belang bij taal- en informatievaardige jongeren. Bovendien is de gemeente
opdrachtgever van de bibliotheek en bepaalt ze dus mede de inhoud van de dienstverlening. Kiezen voor samenwerking
met het voortgezet onderwijs komt dan ook voort uit de opdracht van de gemeente.
Inhoudelijke ontdekkingsreis
De onderwijsspecialist voert samen met de bibliotheekdirecteur het gesprek met de vo-school over de inhoud van
de Bibliotheek op school. Dit gesprek vindt plaats met de directie en management, leescoördinator en eventuele
mediathecaris van de school. Het wordt een gezamenlijke zoektocht langs vragen als:

• Wat speelt er op uw school en in uw omgeving?
• Wat doet u nu al binnen de thema’s lezen en mediawijsheid?
• Waar kan het beter, waarom loopt het niet goed?
• Waar kan de bibliotheek helpen, waar wordt u blij van?
• Waar wilt u naartoe groeien, wat is uw ideale de Bibliotheek op school?
• Wat moet de bibliotheek daarvoor minimaal neerzetten in het eerste jaar?
• Waar gaan school en bibliotheek zich in het tweede en derde jaar hard voor maken?
Op basis van de antwoorden ontstaat er aan elke gesprekstafel een passende variant. Met de bouwstenen van de
Bibliotheek op school kun je als bibliotheek minimaal een basis leggen om aan de wensen van de school tegemoet te
komen. Kies voor het beste resultaat bij voorkeur voor een optimaal samenwerkingspakket per bouwsteen. Hoe je de
Bibliotheek op school er uiteindelijk uit komt te zien en hoe lang je er samen over doet om deze te ontwikkelen, bepaal
je dus in gesprek met de school. Je werkt vraaggericht. De Bibliotheek op school kent een modulaire opbouw bestaande
uit Basis, Meer- en Maatwerk.
Resultaatgericht samenwerken
Scholen moeten resultaatgericht (opbrengstgericht) werken. Ze analyseren de leerprestaties van hun leerlingen
regelmatig en passen op basis daarvan zo nodig hun onderwijs aan. Voor een optimale samenwerking sluit de
Bibliotheek op school aan bij deze procescyclus , die de bibliotheken zullen herkennen van hun eigen kwaliteitszorg.
Daarmee bieden ze de school een aanpak in een taal en structuur die het onderwijs kent (zie figuur 4). Met de resultaten
van de monitor kunnen bibliotheek en school de inhoud van de samenwerking tijdig bijsturen.
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Figuur 4: De procescyclus voor resultaatgericht werken binnen de Bibliotheek op school

Financiële afspraken en stimulering
Het financieringsmodel is afhankelijk van de lokale invulling en kan dus per gemeente of zelfs per school verschillen.
Het is altijd onderwerp van gesprek op het strategisch niveau en onderdeel van budgetafspraken. Daarnaast is het
raadzaam het gesprek over de (jaarlijkse) kosten per school te koppelen aan de gewenste inhoud per school.
Om antwoord te geven op de vraag met welke kosten je rekening moet houden bij het toepassen van de Bibliotheek op
school voor scholen in jullie werkgebied, is een rekenmodel ontwikkeld. Dit legt de basis voor de afspraken tussen school
en bibliotheek over de wenselijke inhoud, uitrol in tijd en de bijbehorende kosten. In de overeenkomst leggen school en
bibliotheek vast wat de school per leerling en docent krijgt en wat de bibliotheek levert, over welke periode het gaat,
voor hoeveel leerlingen en hoe de kosten zijn verdeeld. Het rekenmodel wordt geregeld geactualiseerd. De versie in de
toolkit staat, is altijd de meest recente.
De uitrol van de Bibliotheek op school wordt vanuit de landelijke organisaties op drie manieren financieel gestimuleerd.
Alle informatie, voorwaarden en aanvraagformulieren zijn te vinden in de toolkit via www.debibliotheekopschool.nl.
4. Financiële stimuleringsregeling vanuit Kunst van Lezen voor POI’s en bibliotheken voor de uitrol van de aanpak
van de Bibliotheek op school in het eigen werkgebied De recente stimuleringsregelingen zijn te vinden op
www.debibliotheekopschool.nl.
5. Inzet van financiële middelen vanuit Kunst van Lezen voor (grotendeels) subsidiëring van trainingen voor
bibliotheekmedewerkers en mediathecarissen, voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en voor
consolidatie van de Monitor de Bibliotheek op school.
6. Inzet van financiële middelen vanuit Kunst van Lezen en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) voor
realisatie van een landelijke uitvoeringsorganisatie voor de Bibliotheek op school vo.
Routeplanner
Wie aan de slag wil met de Bibliotheek op school doorloopt een aantal belangrijke stappen. Elke lokale situatie vraagt
om een speciale aanpak, maar in grote lijnen heeft elke directeur dezelfde routeplanner in handen. Om je op weg te
helpen staan hieronder de belangrijkste stappen van oriënteren tot evalueren genoemd (zie figuur 5). In de paarse
kaders staan de ondersteunende tools en formats uit de toolkit van de Bibliotheek op school, die u onderweg in kunt
zetten. Hoofdstuk 4 zet de tools per bouwsteen op een rij.
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De Bibliotheek op school in 2017 en verder
In 2015 is een breed gedragen landelijke uitvoeringsorganisatie gestart. De gesprekken hierover vonden op strategisch
niveau plaats tussen de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB/BNL), Stichting Lezen, Vereniging van Openbare
Bibliotheken, SPN en Stichting Biebsearch.
Op uitvoeringsniveau is een cruciale rol weggelegd voor POI’s en mogelijk andere (samenwerkingsverbanden van)
grote basisbibliotheken zoals de G4. De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen ondersteunen deze organisaties
op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau bij de ontwikkeling/innovatie, professionalisering en uitrol van de
aanpak van de Bibliotheek op school. De daadwerkelijke taken voor POI’s bij de Bibliotheek op school zijn te verdelen over:
• strategische inzet naar basisbibliotheken
• algemeen uitvoerend/faciliterend
• optioneel maatwerk
Kunst van Lezen en de uitvoeringsorganisatie vanuit SPN blijven de Bibliotheek op school volop ontwikkelen. Het
volgende hoofdstuk toont per thema en per bouwsteen alle ondersteuning, tools en opleidingen die nu beschikbaar
zijn of die in 2017-2018 worden opgeleverd. Alle tools staan overzichtelijk weergegeven in bijlage 2 en zijn ook te vinden
in de toolkit van de Bibliotheek op school.
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Hoe bouw ik voort?

• Toolkit
• Website

Figuur 5: Routeplanner voor start van de aanpak de Bibliotheek op school vo

4. Ondersteuning, tools en opleiding

Thema:

Om daadwerkelijk leesprestaties te verbeteren is het van belang dat alle leerlingen structureel de kans krijgen om vrij
te lezen, voorgelezen te worden en te praten over boeken, zowel op school als thuis. De manier waarop de school de
leesprestaties wil verbeteren, komt ook terug in het taalbeleid van de school. Het leesplan is een verdere uitwerking
daarvan. In het leesplan ligt de nadruk dan ook op het vastleggen van structurele tijd en inspirerende werkvormen
om de leesmotivatie en de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren. De rol van de docent en de inzet van ouders
zijn daarbij cruciaal. De bibliotheek biedt ondersteuning om dat te optimaliseren. Binnen de Bibliotheek op school is
een aantal beproefde projecten rond lezen en leesbevordering geselecteerd. Het is belangrijk rekening te houden met
leerlingen die moeite hebben met lezen of een leesbeperking hebben. Daarnaast is er - binnen de geboden richtlijnen ruimte om losse leesbevorderingsactiviteiten toe te voegen.

In de toolkit Lezen vind je onder meer rapporten over de effecten van (vrij) lezen op
taalvaardigheden, praktijkvoorbeelden, een overzicht van beproefde projecten en
documenten voor strategische samenwerkingen.

‘Pas
leesbevordering
structureel toe
in het
lesprogramma’

Thema:

Door groeiende technologisering, informatisering en globalisering vraagt de samenleving om andere, 21e-eeuwse
vaardigheden. Onderzoek laat zien dat er een groeiende noodzaak en belang is om ook binnen het onderwijs meer
aandacht te besteden aan het verwerven en toepassen van die vaardigheden.10 De Raad voor Cultuur onderschrijft in
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zijn ‘Agenda Cultuur 2017-2020 en verder’ het belang van een goede leesvaardigheid, legt bij mediawijsheid ook een
relatie met 21e-eeuwse vaardigheden en ziet hierin duidelijk een rol voor de bibliotheken. 11
Het gaat om vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing, communiceren, samenwerken, digitale
geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden (inclusief burgerschap) en zelfregulering. Digitale geletterdheid omvat
effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT. Hierbij gaat het om een combinatie van:
• ICT (basis)vaardigheden
• Informatievaardigheden
• Mediawijsheid12
Een goede leesvaardigheid, vooral begrijpend lezen, is een belangrijke voorwaarde voor digitale geletterdheid. Binnen
de Bibliotheek op school vo ligt de focus en ondersteuning op informatievaardigheden. Dit is een bewuste keuze:
bibliotheken zijn daarin een natuurlijke partner voor het onderwijs. De leesconsulent ondersteunt leerlingen en
docenten bij leesbevordering en informatievaardigheden binnen de aanpak van de Bibliotheek op school vo. Hierbij
gaat het om het zoeken, vinden, selecteren, beoordelen, maken/verwerken en delen van informatie.
10 - Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. KNAW, 2012:
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/digitale-geletterdheid-in-het-voortgezet-onderwijs
11 - Agenda Cultuur 2017-2020 en verder. Raad voor Cultuur (2015):
http://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Agenda-Cultuur.pdf , pagina 105 ev.
12 - 21e-eeuwse vaardigheden in curriculum van het funderend onderwijs:
http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf/

Het leesplan wordt in 2017 uitgebreid met een mediaplan, met een accent op informatievaardigheden. Voor scholen
die zich ook op mediawijsheid willen richten, biedt het mediaplan een eerste aanzet. De mediacoach ondersteunt
leerlingen en docenten bij informatievaardigheden binnen de aanpak van de Bibliotheek op school vo. Daarnaast
biedt de Bibliotheek op school op termijn richtlijnen en een online mediabank voor wie zich wil verdiepen in de andere
competenties van mediawijsheid als onderdeel van digitale geletterdheid. De Bibliotheek op school vo werkt volgens de
uitgangspunten zoals geformuleerd in de visie op mediawijsheid van de KB. 13

In de toolkit Mediawijsheid vind je onder meer een leermiddelengids, handreikingen
en praktijkvoorbeelden en richtlijnen voor mediawijsheidactiviteiten.

‘Als ze erge
ns op
googlen, vin
den ze van
alles. Maar
wat doen ze
ermee? Ze
zijn niet go
ed
in het beoo
rdelen van
gevonden re
sultaten. Da
t
willen we ve
randeren m
et
een doorlop
ende leerlijn
Informatiev
aardigheden
’

De bouwsteen Netwerk & Beleid is gericht op het realiseren van een duurzame samenwerking tussen de strategische
partners: bibliotheek, school en gemeente. De partners werken als netwerk aan een gedeelde visie op lezen en mediawijsheid en leggen de doelen beleidsmatig vast.
Netwerken is een normaal onderdeel van elke gezonde bedrijfsvoering. Het is een manier om je strategisch14 te
oriënteren op je toekomstige beleid: Hoe liggen de kaarten van andere stakeholders? Wat zijn hun belangen en hoe
kunnen die jouw belangen vormen? Hoe waaien bepaalde winden, wat zijn de politieke stromingen? Et cetera. Daar
staat een interne zoektocht tegenover: Waar sta je zelf voor? Welke waarden vind je belangrijk? Welke competenties
heb je in huis? In je daaropvolgende strategie en beleid maak je een match tussen de beweging in de markt en je eigen
wensen en kwaliteiten.
De regiofunctie van veel vo-scholen maakt dat het netwerk kan bestaan uit diverse bibliotheken en gemeenten. Dit
vraagt aandacht en leidt tot regionale én (boven)lokale samenwerking. Een goede, toekomstgerichte strategie rond
de Bibliotheek op school vo vraagt om keuzes en ondernemend beleid. Nader onderzoek bepaalt of en hoe je die
strategische kant verder kunt ontwikkelen op basis van bestaande behoeftes. Dit betreft het strategisch niveau van
bibliotheken, scholen en gemeenten.
Hoewel de gemeente in het voortgezet onderwijs vooral verantwoordelijk is voor het schoolgebouw en de omgeving
van de school, heeft ze als opdrachtgever van de bibliotheek wel een verantwoordelijkheid in de samenwerking tussen
bibliotheek en school.
De Bibliotheek op school vo biedt aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid. De gemeente heeft namelijk belang
bij het terugdringen van de taalachterstand van jongeren. Taal- en informatievaardige jongeren boeken immers betere
schoolresultaten. Daardoor vermindert het risico op voortijdig schoolverlaten en groeien de kansen op een succesvolle
doorstroming naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Daardoor zullen jongeren minder snel een beroep doen
op de sociale voorzieningen en jeugdhulpverlening van een gemeente, dalen de jeugdcriminaliteit en de kosten voor
armoedebestrijding.

13 - https://www.kb.nl/ob/nieuws/2016/de-kb-brengt-visie-mediawijsheid-2016-2018-uit
14 - Zie rapport Workshops en strategische conferenties van Kunst van Lezen:
http://www.kunstvanlezen.nl/?page_id=4101&newsItemId=637
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In de toolkit Netwerk & Beleid vind je onder meer voorbeeldmodellen van een samenwerkingsovereenkomst vo
en een dienstverleningsovereenkomst en informatie over strategisch samenwerken aan leesbevordering.

Bij de aanpak van de Bibliotheek op school is het essentieel dat bibliotheek, school en gemeente eerst overtuigd zijn
van het gezamenlijke belang in lezen en mediawijsheid. Snel hierna gaat het om het antwoord op de vraag met welke
kosten je rekening moet houden bij het inrichten van de Bibliotheek op school voor vo-scholen in jullie werkgebied.
Hiervoor is het rekenmodel ontwikkeld.
Dit model sluit nauw aan bij de kaders, richtlijnen en standaardisering van de inhoud vande aanpak van de Bibliotheek
op school. Het rekenmodel geeft een indicatie van hoe je de kosten tussen de bibliotheek en de school kunt verdelen. Dit
helpt je om met scholen afspraken op maat te maken. Verder biedt het model inzicht in de kostensoorten en -posten
van de eigen administratie voor de Bibliotheek op school. Het model houdt verder rekening met:
• De meest recente stand van zaken
• Het Landelijk Uitvoeringsplan voor de uitrol, borging en doorontwikkeling van de bouwstenen voor POI’s en
bibliotheken door de SPN
• De structurele financiering van de landelijke ondersteuning voor de borging en doorontwikkeling van de
Bibliotheek op school door POI’s, bibliotheken of scholen
• Het online reserveren en lenen van boeken via de bestaande bibliotheekinfrastructuur

In de toolkit Exploitatie vind je behalve het rekenmodel onder meer het advies over leenrechtvergoeding en
financieringsmodellen. Sommige documenten staan achter een login.
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Scholen zijn expert in lees- en literatuuronderwijs. Bibliotheken zijn expert in leesbevordering en mediawijsheid. Door
beide expertises samen te voegen versterken ze elkaar en krijgt de leerling het beste uit twee werelden. Dit vraagt om
acties op strategisch niveau. De directies van de bibliotheek en de school bepalen een gezamenlijke visie en resultaten
van de samenwerking voor lezen en mediawijsheid en leggen deze uitgangspunten vast in een door beide ondertekende
samenwerkingsovereenkomst. De bibliotheek stelt een adviseur educatie, leesconsulent en/of mediacoach aan. Deze
functionarissen beschikken over een hbo-denk- en werkniveau en kunnen werken voor meer vo-scholen.
Adviseur educatie vo
De adviseur educatie vo adviseert schooldirecties en docenten bij het ontwikkelen van beleid voor taal- en leesontwikkeling en mediawijsheid en overtuigt hen van de meerwaarde van de Bibliotheek op school. Hij adviseert de
bibliotheekdirectie over het beleid rondom mediawijsheid en leesbevordering en ondersteunt het vormgeven en
implementeren van de Bibliotheek op school.

Lees-mediaconsulent vo
De lees-mediaconsulent vo is de vertegenwoordiger van de bibliotheek voor scholen en heeft als doel jongeren van 1218 jaar meer leesplezier te laten beleven en mediawijzer te maken. Daarnaast adviseert, faciliteert en ondersteunt hij
docenten, de mediathecaris en vrijwilligers bij de uitvoering van het lees- taal- en mediabeleid.
Hrm
Deze beide functies zijn onmisbaar wanneer je een start wil maken met de Bibliotheek op school vo. De basisformatie
kan zijn 0,1 fte per 1.000 leerlingen voor de adviseur educatie en 0,2 fte per 1.000 leerlingen voor de leesconsulent vo/
mediacoach. Denk aan circa acht uur per lesweek (40 lesweken per schooljaar). Hierbovenop kun je extra formatie
inzetten. Maak dan wel inzichtelijk waar die extra formatie voor nodig is. Er is een stappenplan ontwikkeld als handreiking
voor hrm-managers en -medewerkers bij personele en organisatorische vraagstukken binnen de Bibliotheek op school
vo. Het betreft in totaal negen stappen. Deze handreiking helpt je om taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen
de Bibliotheek op school vo vast te stellen op strategische, beleidsmatig en tactisch/uitvoerend niveau, afhankelijk van
de visie, missie en doelstellingen.
De school stelt een lees- en mediacoördinator en/of taalcoördinator aan die samen met de adviseur educatie en de
lees-mediaconsulent de verbindende schakel is tussen docententeam, leerlingen en ouders. Hij is verantwoordelijk voor
het beleid van de school rond lezen en mediawijsheid en de uitvoering daarvan. Die verantwoordelijkheid komt terug in
zijn taakbelasting. Op scholen met een professionele mediathecaris op hbo-niveau kan de coördinator een deel van de
werkzaamheden in samenspraak met de mediathecaris uitvoeren.
Om de expertise in de bibliotheken snel te vergroten heeft Kunst van Lezen de Opleiding Onderwijsspecialist hbo
ontwikkeld. Daarnaast heeft Kunst van Lezen een training ontwikkeld om de expertise van vmbo-docenten over lezen en
leesbevordering te vergroten. In twee dagdelen op school krijgen docenten informatie over het belang van structurele
aandacht voor (vrij) lezen op school en thuis en over geschikte boeken voor hun leerlingen en leren zij te werken met
het lees- en mediaplan.

In de toolkit Expertise vind je onder meer actuele informatie over de opleiding en training, uitgewerkte
functieprofielen en een HRM-stappenplan.

21

Uit onderzoek15 blijkt dat een fysieke leesomgeving op school een positief effect heeft op de leesprestaties van de
leerlingen. Een aantrekkelijke fysieke leesomgeving zet aan tot (gevarieerd) lezen. Een actuele gevarieerde collectie
boeken en aanverwante materialen voor alle leerlingen bepaalt dan ook het succes van de Bibliotheek op school.
Dit kun je realiseren door een fysieke en digitale schoolbibliotheek in te richten. Dit kun je desgewenst aanvullen met de
mogelijkheid om online te reserveren of klassikaal te lenen in een bibliotheekvestiging en het huren van themacollecties
of collecties voor speciale doelgroepen, zoals taalzwakke leerlingen. De beste keuze voor de samenstelling en het
eigenaarschap van deze collecties is afhankelijk van de doelen, de ligging van de school ten opzichte van de bibliotheek,
het beleid van de bibliotheek en de wensen van de school.
De digitale schoolbibliotheek gebeurt via het digitaal portaal. Die aansluiting biedt de mogelijkheid om de nationale
en lokale bibliotheekcatalogus te raadplegen. Het digitaal portaal stelt op termijn ook e-content en lesmaterialen
beschikbaar om te raadplegen en lenen binnen gestelde richtlijnen (zie ook bouwsteen Digitaal portaal).
15 - Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo Kees Broekhof (2015)

De komende jaren onderneemt de Koninklijke Bibliotheek stappen om ervoor te zorgen dat landelijk e-boeken
beschikbaar komen van veelgelezen titels voor het eindexamen. Deze titels komen ook beschikbaar via het digitaal
portaal van de Bibliotheek op school. Voor jongeren met een leesbeperking wordt Aangepast Lezen ingezet, onder meer
het lenen van materialen via www.superboek.nl.
Om te zorgen dat leerlingen en docenten de aangeboden collecties daadwerkelijk kunnen lenen en de bibliotheek de
leengegevens kan volgen, zijn alle leerlingen en eventueel docenten lid van de bibliotheek. Houd in je uitleenreglement
rekening met de logistiek van het halen en brengen van gereserveerde materialen.
Is er al een collectie of mediatheek op school? Dan ondersteunt de Bibliotheek op school vo met een mediatheekadvies
op maat. Hierbij gaat het om de aanschaf, het beheer, de indeling, plaatsing en sanering van de materialen. Het
automatiseren van de catalogus en het uitleensysteem van de schoolmediatheek is onderdeel van het advies omtrent
beheer. Het kunnen volgen van het leengedrag van leerlingen is ook van belang voor de Monitor de Bibliotheek op
school. Als de school een professionele mediathecaris heeft, ondersteunt de bibliotheek deze en dragen ze samen zorg
voor afstemming in het aanbod en de collectie.

In de toolkit Collectie komt binnenkort voor het voortgezet onderwijsinformatie over inrichting, collectie en
beheer van de schoolmediatheek met expliciet aandacht voor taalzwakke leerlingen. Er start binnenkort een
onderzoek naar de behoefte aan basistitel- en bestellijsten per onderwijstype en mogelijkheden tot afstemming
en inpassing van bestaande titeloverzichten bij beproefde projecten binnen de Bibliotheek op school.

Het digitaal portaal van de Bibliotheek op school kent een aantal elementen: informatieverstrekking, bibliotheeksystemen en content (toegang en beschikbaarheid).
Digitaal portaal in ELO
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Leerlingen maken op school (en thuis) gebruik van een speciaal toegangsportaal dat idealiter via de eigen elektronische
leeromgeving van de school beschikbaar is en daarmee schoolspecifiek wordt gemaakt. Zo hoeven leerlingen maar
één keer in te loggen. Zij zoeken en reserveren hier boeken en vinden er informatie over boeken of voor werkstukken
in geselecteerde bronnen en landelijk beschikbare content. Het centrale lidmaatschap van de bibliotheek maakt dat
leerlingen en docenten hier inzage hebben in hun eigen leengegevens en leeshistorie. Daarnaast kunnen ze met één
zoekingang betrouwbare informatie uit diverse catalogi en databanken zoeken en raadplegen. Met de functie My
Discoveries kunnen ze titellijsten aanmaken en verspreiden.
Naar een landelijke digitale infrastructuur
In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en leveranciers wordt gewerkt aan aansluiting op en overgang van
functionaliteiten en content uit de Bibliotheek op school vo naar de landelijke digitale infrastructuur van de bibliotheken.
Die aansluiting en overgang verlopen gefaseerd. Zo wordt het veel geraadpleegde www.lezenvoordelijst.nl onderdeel
van de landelijke digitale infrastructuur. Daarnaast werkt de Koninklijke Bibliotheek aan een versie van Jeugdbieb voor
de leeftijdscategorie 12-15.
Bibliotheeksystemen
Binnen de Bibliotheek op school zijn bibliotheeksystemen in te zetten voor de schoolbibliotheek. Hierbij gaat het om
Aura Software, BicatWise (MediatheekWise) en V-smart (V@school) van leveranciers Aura, HKA en Infor. Het collectief
exporteren van leerlinggegevens uit de meest gangbare leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs is hierbij

een belangrijk aandachtspunt, ook vanwege privacy. Hierover vind je in de besloten toolkit diverse documenten, zoals
bewerkers- en subbewerkersovereenkomsten.
Content en landelijk digitale dienstverlening voor voortgezet onderwijs
Het beschikbaar stellen van speciaal ingekochte content voor het voortgezet onderwijs is onderdeel van het digitaal
portaal van de Bibliotheek op school vo. Lezen voor de lijst is daarvan een voorbeeld. In het advies van het landelijke
project Collectie Jeugd in Context over de aankoop en het beschikbaar stellen van e-content is aandacht voor het
voortgezet onderwijs. Die content en het landelijk platform van e-books krijgen ook een plek binnen het digitaal portaal
van de Bibliotheek op school. Een overzicht van bestaande digitale dienstverlening is te vinden in het Magazine Verder
met de Bibliotheek op school.

In het lees- en mediaplan beschrijven bibliotheek en school jaarlijks de stappen om te komen tot de best passende de
Bibliotheek op school vo. Ze stellen samen de onderwijsdoelen vast en bepalen met welke activiteiten en diensten ze de
thema’s lezen en mediawijsheid vullen om die doelen te bereiken. Het taalbeleid en het beleid rond mediawijsheid van
de school zijn richtinggevend voor het lees- en mediaplan.

In de toolkit Lees- en mediaplan vind je onder meer een format voor het
leesplan en de bijbehorende projectenbank vo.
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De Bibliotheek op school is een aanpak voor’ lezen en mediawijsheid. Als het fundament van collectie, structurele
leesbevordering en informatievaardigheden goed is ingebed in de school, ontstaat er ruimte om te kijken of er nog
extra activiteiten plaats kunnen vinden. Deze activiteiten kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het dagelijks vrij
lezen en de doorgaande lijn informatievaardigheden. Het aanbod van deze losse activiteiten stelt de bibliotheek zelf
samen, waarbij de vraag van de school leidend is. Kwalitatief volwaardige activiteiten zijn te vinden in de projectenbank
van Leesplan.nl.

De Monitor de Bibliotheek op school vo brengt de opbrengsten van de samenwerking tussen bibliotheek en school in
kaart. Ieder najaar wordt de monitor opengesteld voor bibliotheken en scholen die samenwerken binnen de Bibliotheek
op school vo.

De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen, docenten en bibliotheekmedewerkers. Met de uitkomsten
kunnen school en bibliotheek hun samenwerking optimaliseren en krijgen ze input voor het eigen lees- of mediaplan.
Daarbij is het belangrijk om de gegevens van de eigen school of scholen te analyseren. Deze bieden aanknopingspunten
voor beleidsbeslissingen en werkafspraken. Jaarlijks vindt een meting plaats om de opbrengsten vast te stellen en zo
nodig nieuwe afspraken te maken.
Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school vo werkt doelgericht samen met de bibliotheek om
de taal-, lees- en informatievaardigheden van de leerlingen te vergroten. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de
monitor worden verzameld over:
• Leen- en leesgedrag van leerlingen
• Leesmotivatie van leerlingen
• Leesbevorderend gedrag van docenten
• Informatievaardigheden van de leerlingen
• Onderwijs in informatievaardigheden

In de toolkit Monitor vind je onder meer een handleiding, vragenlijsten en de analyse van monitorresultaten.

Om een de Bibliotheek op school te ondersteunen moeten scholen over voldoende boeken voor hun leerlingen
beschikken. Dat kan door een vaste collectie op school (in bezit van de school zelf dan wel de bibliotheek) of door een
(aanvullende) wisselcollectie. Een wisselcollectie kan een per klas of onderwijstype zijn, maar het is ook mogelijk boeken
te leveren op basis van individuele aanvragen van de leerlingen zelf.
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Om de Bibliotheek op school vo goed te positioneren is het van belang om als bibliotheek een heldere boodschap uit te
dragen naar je partners. Daarvoor moet je weten wat jullie sterke punten zijn en wat je scholen met de Bibliotheek op
school vo te bieden hebt. Vervolgens bepaal je met welke communicatie-uitingen je die boodschap brengt. Ook naar de
gemeente en provincie (voor de POI’s) als opdrachtgever is een heldere boodschap nodig.
Het gesprek tussen school en bibliotheek is het belangrijkste communicatiemoment. Er zijn verschillende
communicatie-uitingen ontwikkeld om je te helpen je verhaal helder en overtuigend over te brengen en om het
onderwijs te enthousiasmeren. Die communicatie-uitingen kun je zelf toespitsen op de lokale situatie en de wensen
van je partners. Daarnaast kunnen scholen de landelijke website http://www.debibliotheekopschool.nl/ raadplegen en
zijn er landelijke publicaties. Voor de gemeente ontwikkelen we een soortgelijke website. Ook komt er een algemene
bewerkbare presentatie voor onderwijs en gemeente.

In de toolkit Marketing & Communicatie vind je onder meer een voorlichtingsfolder en magazines over de
Bibliotheek op school vo. Kijk ook bij de toolkit Huisstijl voor logo’s en dergelijke.

Bijlage 1: Modulaire opbouw de Bibliotheek op school - vo
Bouwstenen: basis

Bouwstenen: plus

Bouwstenen: meerwerk

Activiteiten: Lezen & Taal

Activiteiten: Lezen & Taal

Expertise: Lezen & Taal

Expertise: Lezen & Taal

Lees- en Mediaplan

Activiteiten: Informatievaardigheden & Mediawijsheid

Activiteiten: Informatievaardigheden & Mediawijsheid

Monitor

Expertise: Informatievaardigheden & Mediawijsheid

Expertise: Informatievaardigheden & Mediawijsheid

Lidmaatschap leerlingen

Collectie

- 1 wissel-/themacollectie van 100 tot 150 banden
- gebruik door verschillende secties

Meten: Lezen & Taal/Informatievaardigheden & Mediawijsheid
M.b.v. beschikbare monitors en meetinstrumenten resultaten
meten en volgen

Collectie

Expertise

mediatheek-advies: aanschaf, indeling en plaatsing

Collectie

Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde
collectie in een school-, digitale of mobiele bibliotheek.

Digitaal portaal

Logistiek

Logistiek

Netwerk & Beleid

Bibliotheek en school (en eventuele andere partners) werken
als netwerk aan een gedeelde visie en leggen de doelen
beleidsmatig vast.

- 8 lesuren

- 60 uur ondersteuning/deskundigheidsbevordering docenten

De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie,
doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan.

Alle betreffende leerjaren en docenten vullen de monitor in en
stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan bij.

Alle leerlingen zijn gratis lid van de bibliotheek: lenen, reserveren,
verlengen (collectie NL); Inleverattendering; E-Learning-instructie.

Alle leerlingen hebben via een op maat gemaakte SchoolZoekmachine toegang tot betrouwbare digitale bronnen (o.a.
Bibliotheekcatalogus, diverse databanken). De zoekmachine is
toegankelijk via de ELO van de school.

- 8 lesuren

- 60 uur ondersteuning/deskundigheidsbevordering docenten

- optimaal leenverkeer en gebruiksgemak
- geleende materialen op school bezorgd en opgehaald
- 1 keer per week

Uitbreiding van projecten/activiteiten en/of groepen/klassen

Meeruren

Uitbreiding van projecten/activiteiten en/of groepen/klassen

Meeruren

Meubilair

Transport tussen schoolvestigingen

Digitaal
Lidmaatschap docenten/OOP/vrijwilligers
- docenten/OOP/vrijwilligers lid
- gratis lenen, reserveren, verlengen (Collectie NL)
- Inleverattendering

Nieuwe bronnen toevoegen aan School-Zoekmachine

Digitaal

Aanvullende dienstverlening website-onderdelen/widgets

Digitaal portaal

De eigen mediatheek-collectie van de school als bron in de
zoekmachine (Aura/Wise; andere systemen o.b.v. offerte)

Digitaal

Bibliotheeksysteem Wise

Digitaal portaal

Extra beschikbare bronnen: Krantenbank, Literaire databanken
NBD, Winkler Prins, Keesings Historisch Archief, AO-boekjes

Bijlage 2: Blauwdruk implementatieplan
Bouwsteen

Netwerk &
Beleid

Actie

Stappen

Tools*

Uitvoeren

• Strategisch netwerk opbouwen

Vaststellen

• Gezamenlijke visie en beleid creëren

• Leidraad voor bibliotheken en PSO’s
• Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo
• Brochure Meer lezen, beter in taal - mbo
• Meer lezen, beter in taal mbo (online
doorbladerbaar)
• Brochure De Bibliotheek op school in het vmbo
• Factsheet Stimuleringsregeling bibliotheken en
scholen 2017

Onderzoeken
Exploitatie

• Financieringsmodellen
• Dekkingsplan

Vaststellen

• Leenrechtvergoeding
• Prijsbeleid

Uitvoeren

• Projectorganisatie instellen
• Scholingsplan (mn. leesconsulent/
onderwijsspecialist/directeur)

Expertise
Onderzoeken

• Voorbereiding reorganisatie

Uitvoeren

• Algehele communicatie (PR)
• Verkoop aan scholen
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Marketing &
Communicatie
Vaststellen

• Propositie: wat – hoe – voor hoeveel
• Overeenkomsten sluiten

• Advies leenrechtvergoeding
• Rekenmodel de Bibliotheek op school versie 5
• Rekenmodel voor een groep scholen versie 2
• Rekenmodel BoekStart in de Kinderopvang
• Spreadsheet in combinatie Brede school
• Rekenmodel de Bibliotheek op school VO
• Financieringsmodellen en toelichting op de btw
• Folder training lezen en leesbevordering vmbo
• Informatie Effectief communiceren /
aanmelden
• Informatie Onderwijslandschap VO / aanmelden
• Lezen kan beter! / aanmelden
• Functieprofielen de Bibliotheek op school
voortgezet onderwijs
• Talent en Kwaliteit in de Bibliotheek op school vo
• Schrijfwijze en disclaimer
• Promotiematerialen
• Folder de Bibliotheek op school VO
• Magazine de Bibliotheek op school werkt!
• Magazine Verder met de Bibliotheek op school
• Signingpakket voortgezet onderwijs
In de Toolkit login
• Algemene voorwaarden po
• Samenwerkingsovereenkomst po
• Dienstverleningsovereenkomst po
• Toelichting bij de overeenkomst po
• Licentieovereenkomst
schoolbibliotheeksystemen po
• Algemene voorwaarden vo
• Samenwerkingsovereenkomst vo
• Dienstverleningsovereenkomst vo
• Toelichting bij de overeenkomsten vo
Ten behoeve van privacy
• Toelichting bij Bewerkersovereenkomst v2.0
• Bewerkersovereenkomst voor schoolWise/
mediatheekWise (tussen school en bibliotheek)
• Bewerkersovereenkomst voor V@school (tussen
school en bibliotheek)
• Subbewerkersovereenkomst 1 (tussen
bibliotheek en school/scholen)
• Subbewerkersovereenkomst 2a (tussen POI en
HKA)
• Subbewerkersovereenkomst 2b (tussen POI en
Infor)

Bouwsteen

Collectie/
Logistiek

Actie

Uitvoeren

Onderzoeken

Digitaal en ICT

Uitvoeren

Uitvoeren
Lees- en
mediaplan/
Activiteiten
Vaststellen

Monitor

Uitvoeren

Netwerk &
Beleid

Uitvoeren

Stappen

Tools*

• Collectieadvies eigen bezit van de school
• Verhuur wissel/projectcollecties etc.
• Inrichtings- en beheeradvies schoolbibliotheek
• Organiseren transport/logistiek
In ontwikkeling
• Behoefte aan ontwikkeling scenario’s voor het
online reserveren en lenen van boeken via de
bestaande bibliotheekinfrastructuur
• Schoolbibliotheeksysteem en
uitleenapparatuur beschikbaar stellen
• Protocol onderhoud lenersadministratie
• Monitoren uitleningen en gebruik
• Leerlingportaal binnen ELO
• Ingekochte en eigen content doorleveren via
ELO van de school
• Redactie op eigen content
• Invoeren/ondersteunen structureel vrij lezen/
leesbevordering
• Invoeren/ondersteunen doorgaande lijn
informatievaardigheden
• Adviseren/inspireren/ondersteunen oudersjongeren-docent-directie
• Herijken eigen losse aanbod in relatie tot
structurele leesbevordering
• Doelen en activiteiten in jaarprogramma van
lees- en mediaplan

Aanbod geïntegreerd schoolbibliotheeksysteem/leerlingportaal, aansluiting op ELO van
de school
In ontwikkeling

• Lees- en mediaplan
• Doorgaande lijn informatievaardigheden
• Brochure Meer Lezen beter in taal – vmbo
• Brochure Beter leren door
informatievaardigheden
• Artikel met tips rond leesbevordering voor
docenten
• Richtlijnen voor losse activiteiten
• Beleidsnotitie informatievaardigheden
• Projectenbank leesbevordering en op termijn
een mediabank
• Instructiefilmpjes leesbevordering
• Folders Stichting Lezen

• Introduceren in schoolteam
• Organiseren en uitvoeren
• Terugkoppeling in team ten behoeve van
nieuwe doelen en activiteiten

• Monitor
• Handleiding en planning monitor
• Landelijke en lokale rapportages naar aanleiding
van. monitor

• Strategisch netwerk evalueren en
onderhouden
• Leescoördinatorennetwerk onderhouden
• Evaluatie en doorontwikkeling aanpak
• Nieuwe verkoop/nieuwe overeenkomsten

• Zie bovenaan
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