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Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van geletterdheid van kinderen en jongeren. Veel 

bibliotheken hebben die rol ook daadwerkelijk opgepakt. Zo is de nauwe samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen in 

veel Nederlandse gemeenten heel gangbaar. Samenwerking met het voortgezet onderwijs is al minder gebruikelijk en met het 

middelbaar beroepsonderwijs lijkt de coöperatie nog in de kinderschoenen te staan. Dat is een gemiste kans, want Nederland 

telt bijna 500.000 mbo-studenten. Een behoorlijk deel van deze studenten heeft moeite met taal en lezen.

Mbo-opleidingen variëren enorm in grootte en indeling. De grotere opleidingen zijn vaak verspreid over meerdere locaties, 

terwijl de kleinere mbo-scholen meer gecentreerd studies verzorgen. Op grote regionale opleidingscentra (roc’s), waarvan er 42 

zijn, kan het aantal studenten oplopen tot wel 20.000. Daarnaast zijn er nog acht agrarische opleidingscentra en elf vakscholen 

die zich richten op één beroepenveld.

Het is begrijpelijk dat de samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen eenvoudiger tot stand komt dan die met grote 

mbo-scholen. Want waar moet je beginnen? Het doorgronden van de organisatie van mbo-scholen kost al de nodige energie. 

Wie moet je hebben, waar moet je zijn, wat kun je aanbieden? De docent Nederlands blijkt vaak een goede ingang te zijn. Maar 

hoe bouw je een goed een-op-een-contact uit tot een brede en structurele samenwerking? Hoe betrek je ook de directie bij de 

contacten? En hoe kun je studenten en docenten eigenlijk goed ondersteunen bij lezen en leesbevordering?

De samenwerking tussen Bibliotheek en het mbo vergt een goede voorbereiding. Ja, het kost soms de nodige moeite om 

dingen tot stand te brengen, maar als het lukt, geeft het kansen en mogelijkheden. Dan kan de grootte van zo’n roc juist 

voordelen bieden. De laatste jaren zijn er steeds meer mbo-docenten en -directies die mogelijkheden zien om aan lezen en 

leesbevordering te werken. Bijvoorbeeld in de koppeling van de vakken Nederlands en burgerschap, het lezen van boeken 

binnen de beroepsopleiding of door het invoeren van vrij lezen waarbij studenten leeskilometers maken en zo de lees- en 

taalvaardigheid vergroten.

Deze brochure helpt bibliotheken om na te denken over de samenwerking met mbo-scholen. Een goede voorbereiding is het 

halve werk. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de expertise die bibliotheken mbo-scholen te bieden hebben, het verschil kan 

maken in de ontwikkeling van de geletterdheid van studenten.

Wij wensen u veel plezier en wijsheid met deze stof tot nadenken.

Stichting Lezen

Gerlien van Dalen

Adriaan Langendonk

Voorwoord
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Deze publicatie is bedoeld voor bibliotheken die (willen) samenwerken met het mbo rond lezen en leesbevordering en 

daarmee de taalvaardigheid van studenten willen vergroten. Immers, studenten die meer lezen worden beter in taal. De 

publicatie biedt een handreiking volgens de landelijke aanpak de Bibliotheek op school in het mbo en is gericht op 

medewerkers in de Bibliotheek, op zowel strategisch als beleidsmatig niveau. Daarbij is gekozen voor samenwerking 

met het reguliere mbo. 

De samenwerking met de opleiding Pedagogisch werk en onderwijsassistent (PWO) is buiten beschouwing gelaten. Dit 

vraagt namelijk om andere aandachtspunten die niet in deze publicatie staan beschreven. Samenwerking met de PWO 

vanuit deze visie kan gezien worden als verlengstuk van de aanpak BoekStart en is erop gericht de beroepsvaardigheden 

van de studenten te vergroten. 

Hoofdstuk 1 van deze publicatie beschrijft het onderwijslandschap in het mbo, met daarin aandacht voor de structuur, 

niveaus, arbeidsmarkt en taal in het mbo. Het tweede hoofdstuk gaat nader in op het belang van de aandacht voor 

geletterdheid in het algemeen en specifiek voor het mbo. Daarbij wordt ook een globale stand van zaken geschetst. De rol die 

bibliotheken kunnen spelen om de geletterdheid van studenten in het mbo te stimuleren en vergroten, wordt in hoofdstuk 

3 beschreven. Structureel aandacht voor vrij lezen en leesbevordering in het onderwijs volgens de aanpak de Bibliotheek 

op school in het mbo biedt kansen om die geletterdheid te vergroten. Hoofdstuk 4 beschrijft de aanpak, succesfactoren 

en aandachtspunten hiervoor aan de hand van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Een aantal modellen voor 

samenwerking komt in het vijfde hoofdstuk aan bod. Het laatste hoofdstuk biedt een praktisch handvat in de vorm van een 

stappenplan om tot de gewenste samenwerking te komen. 

Deze publicatie is gebaseerd op de eerder verschenen Themapublicatie geletterdheid mbo van Probiblio (2020) en is aangevuld 

met kennis, ervaringen en bevindingen uit de praktijk. 

Leeswijzer
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1. Omschrijving van het mbo 

Om samen te werken met het mbo, is kennis over het mbo van belang. Dit hoofdstuk beschrijft de structuur en niveaus van 

het mbo, de kansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt en de taalbeheersing en taalniveaus in het mbo. 

1.1  Structuur mbo
Het mbo biedt een grote keur aan opleidingen, met vijfhonderd kwalificaties in vier hoofdsectoren:

• zorg, welzijn, cultuur en sport;

• techniek en bouw;

• groen en dier;

• economie, handel en ICT. 

In 2020 wordt op 63 instellingen mbo-onderwijs verzorgd via:

• regionale opleidingscentra (roc’s, een breed opleidingsaanbod voor verschillende beroepssectoren, ca. 90% van de  

mbo-studenten, grote organisaties oplopend tot 20.000 studenten, valt onder ministerie van OCW);

• agrarische opleidingscentra (aoc’s, leiden op voor beroepen in de groene sector waaronder natuur, voeding en milieu,  

ca. 5% van de mbo-studenten, gemiddeld 2000 studenten per aoc, valt onder het ministerie van EZ); 

• vakscholen (verzorgen opleidingen voor één specifiek beroepenveld, bijvoorbeeld in het havenbedrijf, ca. 5% van de  

mbo-studenten, gemiddeld 2000 studenten per vakschool, valt onder ministerie van OCW).

Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt tussen (OCWincijfers.nl):

• beroepsopleidende leerweg (bol, 75% van de studenten in 2020, theoretisch georiënteerd, studenten gaan naar school en 

combineren dit met een stage); 

• beroepsbegeleidende leerweg (bbl, 25% van de studenten in 2020, praktisch georiënteerd, studenten combineren werken 

met leren door indiensttreding bij een erkend leerbedrijf, gemiddeld 4 dagen per week). 

Over het algemeen zijn medewerkers in het mbo onder te brengen in één van de volgende vier organisatielagen: 

• het college van bestuur (strategisch bestuur);

• sectordirecteuren, collegedirecteuren, domeindirecteuren en stafmanagers (tactisch management);

• teammanagers, teamleiders, afdelingsmanagers (operationeel management);

• docenten, coaches, leertrajectbegeleiders, onderwijsondersteuners, staf- en operationele medewerkers (uitvoerend niveau). 

1.2  Niveaus in het mbo
Het mbo onderscheidt opleidingen op vier kwalificatieniveaus5: 

Niveau 1: Entreeopleiding

Jongeren vanaf 16 jaar zonder een startkwalificatie kunnen hier een opleiding volgen. De nominale studieduur is een jaar. 

Daarna kan doorstroom naar een basisberoepsopleiding (niveau 2) of uitstroom naar de arbeidsmarkt plaatsvinden. De 

student kan dan aan de slag in assisterende functies zoals assistent-schilder of horeca-assistent.

 

Niveau 2: Basisberoepsopleiding

Een basisberoepsopleiding is een één- tot tweejarige studie die opleidt voor uitvoerende en praktische banen, zoals kapper of 

lasser. Hierna is doorstroom naar een vakopleiding mogelijk. 

Niveau 3: Vakopleiding

Een vakopleiding is een twee- tot driejarige studie die studenten opleidt tot zelfstandig beroepsbeoefenaar waarbij zij 

uitvoerend werk verrichten, bijvoorbeeld als automonteur of verzorgende. Na een vakopleiding is doorstroom mogelijk naar 

een middenkader- of specialistenopleiding.

https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/instellingen/aantal-instellingen-mbo
https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/middelbaar-beroepsonderwijs
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Niveau 4: Middenkaderopleiding

Dit is een drie- tot vierjarige studie die opleidt voor zelfstandig uitvoerend werk waarbij de afgestudeerde breed inzetbaar is, 

bijvoorbeeld als filiaalbeheerder of activiteitenbegeleider. De opleiding geeft toegang tot het hbo. 

Specialistenopleiding 

Dit is een éénjarige kopstudie waarmee gestart kan worden na afronding van een vakopleiding voor eenzelfde of 

vergelijkbaar beroep. Hierna behoort doorstroom naar het hbo tot de mogelijkheden. 

Figuur 1: overzicht mbo

Figuur 2: percentage studenten per kwalificatieniveau op het mbo, 2020. Bron: onderwijsincijfers.nl

1.3  Mbo en arbeidsmarkt
Na het mbo stromen studenten door naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt. De aantrekkende arbeidsmarkt 

zorgde voor een dalend werkloosheidscijfer van gemiddeld 7,4% in 2014 tot 3,2% in 2019 voor mbo-gediplomeerden op niveau 

2, 3 en 4 (CBS Open Data Statline). In Nederland als geheel was dit 3,4% in 2019. Hoe hoger het diplomaniveau, hoe lager 

het werkloosheidspercentage. Wat betreft het percentage werkloosheid in 2019 onder studenten die hun diploma hebben 

behaald in 2018, is het volgende te zien per niveau en leerweg (ROA): 

• Niveau 4: 2,8% (BBL 0,6/BOL 3,4%)

• Niveau 3: 3,6% (BBL 0,9/BOL 4,4%) 

• Niveau 2: 3,9% (BBL 2,0/BOL 6,3%) 

• Niveau 1: 12,3% (BBL 7,1/BOL 15,9%)

Naast leerweg en niveau heeft ook het type opleiding invloed op de kans op werk. Sectoren als zorg en welzijn, bouw en infra, 

en techniek en procesindustrie hebben hoge uurlonen en grote baankansen, terwijl binnen de sectoren toerisme en recreatie, 

uiterlijke verzorging, media en vormgeving, en economie en administratie dit beduidend lager is (Rapport De staat van het 

onderwijs 2020).

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

23%
58%

16%

3%

 

(voortgezet) 
Speciaal 

Onderwijs

 

Praktijk-
onderwijs

 

VMBO
basisberoeps-

gerichte 
leerweg

 

VMBO
kader-

gerichte 
leerweg

 

VMBO
gemende 
leerweg

 

VMBO
theoretische

leerweg

 

HAVO

MBO 1
entree

opleiding
1 jaar

MBO 2
basisberoeps-

opleiding

1 tot 2 jaar

MBO 3
vak-

opleiding

2 tot 3 jaar

MBO 4
middenkader-

opleiding

3 tot 4 jaar

MBO 4
specialisten-

opleiding
1 jaar

Associate
Degree Propedeuse

HBO
Bachelor

HBO
Master

http://onderwijsincijfers.nl
https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS
https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Niveau.aspx
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
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In 2020 nam de werkloosheid onder mbo-studenten toe tot gemiddeld 3,7% voor niveau 2, 3 en 4. Dit heeft echter te maken 

met de gevolgen van de coronacrisis, waardoor er sprake is van een trendbreuk. Hoe tijdelijk dit effect zal zijn, is ten tijde van 

dit schrijven nog moeilijk in te schatten. 

1.4  Taalbeheersing en taalniveaus op het mbo 

Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Het Referentiekader taal 

bestaat uit vier fundamentele niveaus (1F, 2F, 3F en 4F) die de kennis en vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal 

beschrijven. Niveau 2F wordt beschouwd als het algemeen maatschappelijk niveau dat nodig is om zonder problemen te 

kunnen participeren in de maatschappij. Een volwassene die niveau 2F niet haalt, wordt beschouwd als laaggeletterd. Met de 

invoering van de wet zijn deze referentieniveaus aan verschillende onderwijsniveaus gekoppeld. 

Bij afronding van een bepaald opleidingsniveau moet het bijpassende referentieniveau zijn behaald:

Onderwijsniveau Referentieniveau taal

Basis- en speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs

Vmbo en mbo 1, 2 en 3

Havo en mbo 4

Vwo

1F

2F

3F

4F

Tabel 1: Koppeling referentieniveaus taal aan onderwijsniveau

Deze eis is verplicht, onafhankelijk van het beroep waarvoor studenten worden opgeleid. De referentieniveaus helpen 

onderwijsinstellingen om transparante taaldoelen te stellen. De beschrijvingen in het Referentiekader zijn functioneel en 

richten zich op het gebruik van de taal. Zo wordt aangegeven welk soort teksten bij een bepaald niveau past, welke taken 

studenten daarbij moeten kunnen uitvoeren en welke kenmerken van de taakuitvoering passend zijn. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen mondelinge taalvaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken), leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en 

taalverzorging (o.a. spelling, interpunctie en grammatica).

Bij referentieniveau 2F zijn de eisen dat de student: 

• beschikt over voldoende woorden om zich te kunnen uiten, redelijk en vloeiend een probleem kan verhelderen en 

informatie kan vragen, verzamelen, verwerken en geven; 

• instructieve teksten en betogende teksten kan lezen, evenals eenvoudige adolescentenliteratuur; 

• de hoofdgedachte van een tekst kan weergeven en relaties kan leggen tussen tekstdelen en die kan evalueren en 

beoordelen; 

• samenhangende teksten kan schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende en vertrouwde 

onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot; 

• nog niet alle spellingsproblemen beheerst maar wel kennis heeft van de lijdende, bedrijvende en vragende vorm, en 

moeilijke gevallen van de persoonsvorm beheerst.

1.5  Samenvatting hoofdstuk 1
De structuur van het mbo is complex en de studentenpopulatie is zeer divers. Het mbo kent bijna 500 kwalificaties, waarbij 

circa 90% van de mbo-studenten op een van de roc’s zit. Dit zijn grote instellingen met vaak meerdere locatie met een 

studentenpopulatie oplopend tot 20.000 studenten. De opleidingen zijn onderverdeeld in 4 kwalificatieniveaus, niveau 1 tot 

en met 4, en 2 leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

De overheid heeft een niveau van leesvaardigheid vastgesteld dat geldt als het minimum om volwaardig in de Nederlandse 

maatschappij te kunnen functioneren: referentieniveau 2F. Volwassenen die dit niet halen, gelden als ‘laaggeletterd’. Bij 

jongeren tot 18 jaar spreken we van een ‘taalachterstand’. Niveau 2F is het minimum taalniveau dat is vastgesteld voor mbo-

niveaus 1, 2 en 3. Voor niveau 4 is dit 3F. 
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2. Geletterdheid in het mbo  

Studenten in het mbo moeten bij afronding van hun opleiding taalniveau 2F hebben behaald. Voor een opleiding op niveau 

4 geldt het minimale taalniveau 3F. Aandacht voor geletterdheid in het mbo is dan ook van belang. Dit hoofdstuk beschrijft 

het begrip geletterdheid en bespreekt waarom die aandacht voor geletterdheid van de studenten zo belangrijk is. Daarnaast 

schetst dit hoofdstuk de stand van zaken omtrent geletterdheid in het mbo. 

2.1  Wat verstaan we onder geletterdheid en waarom is er aandacht voor? 

Geletterdheid in brede zin omvat de volgende vaardigheden: 

• via taal kunnen communiceren en informatie verwerken;

• met cijfermatige en grafische gegevens kunnen omgaan;

• gebruik kunnen maken van ICT (waaronder internet en multimedia).

Geletterd zijn is nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Wanneer iemand onvoldoende geletterd is, is 

er sprake van laaggeletterdheid. De Leesmonitor van Stichting Lezen omschrijft laaggeletterdheid als “het ervaren van een 

grote moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterden zijn niet of nauwelijks in staat om geschreven en gedrukte informatie te 

gebruiken. Daardoor kunnen zij vaak minder goed functioneren op het werk, thuis en in de maatschappij.”

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 

20162). Hieronder bevinden zich circa 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. 

Hieruit blijkt dat laaggeletterdheid ook in een ontwikkeld land als Nederland nog steeds een groot probleem is. Mensen die 

laaggeletterd zijn, zijn overigens vaak geen analfabeten. Ze kunnen lezen en schrijven, maar hebben dusdanig moeite met 

taal, en vaak ook met rekenen en ICT3, dat ze moeilijk kunnen meekomen in de samenleving. Hoewel laaggeletterdheid grote 

gevolgen heeft voor individuen, is het ook een maatschappelijk probleem, omdat laaggeletterden minder vaak werk hebben, 

minder vaak maatschappelijk actief zijn, vaker een slechtere gezondheid hebben en vaker in armoede leven. 

In opdracht van Stichting Lezen en Schrijven heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) de kosten van laaggeletterdheid voor de 

samenleving onderzocht4.

Figuur 3: Totale kosten laaggeletterdheid per jaar

Bron: PwC (2018), Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid

Naast de gevolgen die laaggeletterdheid heeft voor individuen, gezinnen en maatschappij, is er ook de verontrustende 

ontwikkeling dat laaggeletterdheid de afgelopen jaren toeneemt. De Algemene Rekenkamer benoemt de volgende 

verklaringen hiervoor: vergrijzing, nieuwkomers en een taalachterstand onder jongeren1. Voor meer informatie over 

de regionale en provinciale spreiding van laaggeletterdheid en de gevolgen daarvan, verwijzen wij naar de website 

Geletterheidinzicht.nl.

https://geletterdheidinzicht.nl/
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2.2  Belang van geletterdheid op het mbo 

Jaarlijks volgen een half miljoen studenten onderwijs op het mbo in Nederland; in 2020 ging het om 507.100 studenten 

(https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/studenten). Het gaat dus om een grote groep jongeren 

en jongvolwassenen. Zij worden voorbereid op de arbeidsmarkt, de samenleving en een eventuele vervolgopleiding. Het 

betreft grotendeels jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Van de beroepsbevolking is 40% opgeleid op het mbo (bron: mboraad.nl).

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om een mbo-opleiding succesvol te kunnen afronden. Om een vak te 

leren en kennis en vaardigheden op te doen, zijn taalvaardigheden onmisbaar. Daarbij kent iedere opleiding haar eigen 

beroepsgerichte taaldoelen. Denk aan de opleiding haarverzorging, waar mondelinge vaardigheden belangrijk zijn, of aan 

secretariële opleidingen, waar leesvaardigheid een grote rol speelt. Daarnaast hebben studenten taalvaardigheden nodig om 

actief deel te nemen aan de 21ste-eeuwse samenleving, waarin (digitale) communicatie-, media- en presentatievaardigheden 

onmisbaar zijn. 

Niet alle studenten in het mbo zijn laag taalvaardig. Toch zijn laaggeletterdheid en taalachterstanden (zie paragraaf 2.3) 

een aandachtspunt in het mbo. Het mbo is - gezien de leeftijd van leerlingen die instromen en omdat velen van hen na 

het mbo aan het werk gaan - de laatste ‘halte’ voor een preventieve aanpak van laaggeletterdheid onder deze jongeren en 

jongvolwassenen. Het mbo is dan ook voor veel jongeren de laatste periode waarin gestuurd kan worden op taalverbetering 

om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. Een preventieve aanpak van laaggeletterdheid 

is van groot belang, omdat curatief ingrijpen op latere leeftijd lastiger en kostbaarder is dan preventief op jongere leeftijd 

aan de slag gaan. Bovendien bereik je met een curatieve aanpak slechts een klein deel van de laaggeletterden, terwijl een 

preventieve aanpak helpt voorkomen dat er laaggeletterden bijkomen.

“Laaggeletterdheid onder deze groep studenten is een groeiend probleem en dat probleem zullen we moeten 

oplossen. Want we willen niet alleen goede beroepskrachten afleveren, maar ook volwaardige burgers die zich later 

kunnen redden in de samenleving.”

Hans van Veluwen, teammanager Zorg & welzijn ROC Aventus 

(uit: Op de bres voor geletterde studenten, Praktijkbeschrijving ROC Aventus, lezen.nl)

2.3  Hoe is het gesteld met geletterdheid onder mbo-studenten?
De Onderwijsinspectie meldde in 2018 dat steeds meer leerlingen die van de basisschool komen niet goed kunnen lezen 

of rekenen. Dit werd bevestigd door het PISA-2018-onderzoek6. Nederlandse leerlingen van 15 jaar scoorden lager op 

leesvaardigheid dan alle voorgaande jaren en voor het eerst ook lager dan het gemiddelde van de deelnemende 15 EU-landen. 

Verder heeft 24% van alle 15-jarigen in Nederland een zodanig laag leesniveau dat deze groep een verhoogd risico loopt om 

op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen. Daarnaast is het leesplezier in 2018 ten opzichte van 2009 verder 

afgenomen. In het PISA-2018-onderzoek gaf 60% van de leerlingen aan alleen te lezen als het moet of om informatie op te 

zoeken wanneer dat nodig is. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling. 

We zien dat voor deze jongeren het lezen van boeken van huis uit minder vanzelfsprekend is, terwijl uit onderzoek juist naar 

voren komt dat structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen op school en thuis leidt tot een positief effect op de 

taalontwikkeling van studenten (zie ook paragraaf 3.2). Deze bevinding is verontrustend, omdat taalvaardigheid essentieel 

is voor het succes van jongeren in hun opleiding en de daaropvolgende loopbaan en belangrijk is voor een leven lang 

ontwikkelen en een actieve deelname aan de samenleving. Veel van deze jongeren stromen in op het mbo en kampen dan al 

met een taalachterstand. Over het algemeen wordt binnen het beroepsonderwijs evenwel weinig tijd ingeruimd voor het vak 

Nederlands; gemiddeld één tot twee uur per week. 

https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/studenten
https://www.mboraad.nl/infographic-mbo-nederland
https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/
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Met de invoering van het Referentiekader Taal en Rekenen (zie paragraaf 1.4) en de centrale examinering van taal, is er in 

het mbo meer aandacht gekomen voor taal in het algemeen en leesvaardigheid in het bijzonder. Een onderzoek van het 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs9 toont echter aan dat de inspanningen die vanaf 2009 zijn geleverd op het gebied van 

leesvaardigheid onvoldoende resultaat opleverden. Zo focust het onderwijs in het mbo de beperkte tijd voor Nederlands van 

1 tot 2 uur per week in de praktijk vaak alleen op het instrumenteel lezen van korte zakelijke teksten. Van de examenstudenten 

in 2017 presteerde van de mbo-niveau-3-studenten en de mbo-niveau-2-studenten respectievelijk 27% en 11% onder niveau 

2F7. Maar ook voor de vele studenten die net wel op niveau 2F presteren, geldt dat als ze vervolgens niet aan het werk gaan of 

gaan werken in een praktisch beroep (met weinig lezen, schrijven en rekenen), er een hoog risico bestaat dat ze relatief snel 

vervallen in laaggeletterdheid. 

Meer recent geeft de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2019 blijk van zorgen over de kwaliteit van 

het taalonderwijs in het mbo. Het mbo zou te weinig rekening houden met het taalniveau van de studenten. Ook wijst de 

Inspectie erop dat slechts 65% van de werkgevers de taalvaardigheid van recent afgestudeerde mbo’ers als ‘goed’ of ‘zeer 

goed’ beoordeelt. In De Staat van het Onderwijs 2020 wijst de Inspectie daarnaast op het belang van het bevorderen van de 

leesmotivatie van mbo-studenten. Het lijkt erop dat het mbo er nog niet in slaagt om alle studenten optimaal taalvaardig te 

maken voor de levensfase na het onderwijs.

De vastgestelde taalachterstanden kunnen ook gevolgen hebben voor het succes van studenten tijdens de opleiding. Eén op 

de vijf studenten verlaat het mbo zonder startkwalificatie, dus zonder diploma op minimaal niveau 2. Ongeveer één op de zes 

studenten verlaat het mbo zelfs helemaal zonder een diploma. Bij opleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol) vallen 

meer studenten uit dan in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

De diversiteit van de studentenpopulatie en de dynamiek van het werkveld waarin studenten terechtkomen, maakt het 

wegwerken van taalachterstanden een complexe opgave (Bruin e.a., 2019). In hoofdstuk 3 gaan we daarom dieper in op zaken 

als vrij lezen, leesmotivatie en de rol die de Bibliotheek hierin kan nemen in samenwerking met het mbo.

2.4 Samenvatting hoofdstuk 2
De diversiteit onder studenten in het mbo is groot. Op het mbo treffen we zowel jongeren aan zonder vooropleiding met al 

dan niet een problematische achtergrond (niveau 1), als jongeren die worden opgeleid tot gespecialiseerde vaklieden met, 

doorgaans, een goede kans op werk (niveau 3 en 4). Vanwege deze diversiteit verschilt binnen het mbo ook de mate van 

geletterdheid en de problemen die studenten hieromtrent ervaren. Hierbij geldt dat hoe lager het niveau van de studenten is, 

hoe groter de taalachterstand is. Mbo-instellingen worstelen met de aanpak hiervan. 

Omdat taalvaardigheid essentieel is voor een succesvolle opleiding, loopbaan en actieve deelname aan de samenleving, is 

het van belang ernaar te streven dat studenten die het mbo afronden, minimaal niveau 2F beheersen. Immers, het mbo is 

voor veel studenten de laatste ‘halte’ voor een preventieve aanpak van laaggeletterdheid onder jongeren en jongvolwassenen. 

Gezien de omvang van deze groep - circa een half miljoen studenten per jaar - is dit zowel qua leeftijd als groepsgrootte een 

belangrijke groep om de geletterdheid in de samenleving te stimuleren en vergroten.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
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In 2014 gaf de Commissie Cohen in haar toekomstperspectief voor openbare bibliotheken een invulling aan de kerntaken van 

de Bibliotheek9. Dit toekomstperspectief benadrukt dat de Bibliotheek laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moet zijn, 

zowel in stad, wijk als dorp, en moet bijdragen aan ontwikkeling en educatie. Deze laagdrempeligheid, goede bereikbaarheid 

en educatieve functie werden recent ook weer benadrukt in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. 

De maatschappelijke educatieve functie van de Bibliotheek in combinatie met de jarenlange ervaring en expertise van 

bibliotheken in het opzetten en ondersteunen van programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school (zie ook paragraaf 

3.2), maakt dat de Bibliotheek een ideale samenwerkingspartner is voor het onderwijs. Hoofdstuk 2 laat zien dat het 

taalonderwijs in het mbo zich nu vooral richt op het lezen van zakelijke teksten en het instrumentele lezen. De Bibliotheek kan 

daarentegen juist leesplezier en leesmotivatie bevorderen én toezien op een geschikte collectie voor studenten in het mbo. 

In dit hoofdstuk bespreken we waarom en hoe bibliotheken de geletterdheid in het mbo kunnen bevorderen. We staan stil bij 

de wettelijke taak van de Bibliotheek en het effect van vrij lezen, leesbevordering en leesmotivatie als basis voor de aanpak op 

het mbo. 

3.1  Wettelijke taak van de Bibliotheek en het actieprogramma Tel mee met Taal
Het werken aan geletterdheid in de samenleving valt onder de volgende kerntaken van de Bibliotheek, genoemd in de Wet 

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob): Kennis & Informatie, Ontwikkeling & Educatie en Lezen & Literatuur. Het 

bevorderen van geletterdheid op het mbo, met name op de lagere niveaus, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Verder is in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 een geletterde samenleving benoemd als één van de drie maatschappelijke 

opgaven waar de focus op komt te liggen binnen het netwerk van openbare bibliotheken. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat 

laaggeletterdheid preventief kan worden aangepakt door taalachterstanden op het mbo te voorkomen. 

Dankzij financiering van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vanaf 2020 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), is sinds 

2016 het actieprogramma Tel mee met Taal landelijk beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten en organisaties die 

gezamenlijk leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid willen aanpakken. Via het programma Kunst van Lezen 

zet dit actieprogramma leesbevordering onder kinderen en jongeren en de rol van de Bibliotheek daarin hoog op de agenda. 

Stichting Lezen (penvoerder) en de Koninklijke Bibliotheek hebben daarbij de opdracht gekregen het programma Kunst van 

Lezen te coördineren. De preventieve aanpak van Kunst van Lezen rust op vier pijlers die samen het woord LEES vormen:

• Leesomgeving (aantrekkelijke Bibliotheekruimte en goede collectie)

• Expertise (deskundigheidsbevordering)

• Evidentie (wetenschappelijk onderzoek, de Monitor)

• Samenwerking (op zowel strategisch als uitvoerend niveau)

Binnen Kunst van Lezen worden in de beleidsplanperiode 2020-2024 de drie programmalijnen BoekStart, de Bibliotheek op 

school en leesbevorderingsnetwerken voortgezet, doorontwikkeld en beperkt uitgebreid:

• BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach – 0-4 jaar;

• de Bibliotheek op school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs (met name vmbo en praktijkonderwijs) en 

beroepsonderwijs: middelbaar beroepsonderwijs, pabo en lerarenopleidingen – 4-24 jaar;

• structurele netwerkvorming leesbevordering/geletterdheid op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau;

• Gezinsaanpak (leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen): hierbij komt de komende jaren de verbinding 

tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid centraler te staan, waarbij er een grotere rol is voor gemeenten; zij 

gaan eind 2024 de regie voeren over de aanpak van laaggeletterdheid. Met betrekking tot het laatste punt is het project 

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid gestart waarbij Stichting Lezen (penvoerder), Stichting Lezen en Schrijven en 

Aangepast Lezen (KB), Bibliotheek en basisvaardigheden nauw samenwerken.

3. De Bibliotheek en 
    geletterdheid in het mbo 

https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheekconvenant/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak
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De Bibliotheek op school is hierbij uitgebreid met beroepsonderwijs: mbo, pabo en lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. 

Eind 2017 is Kunst van Lezen gestart met een aantal pilots in het mbo. Hiermee wordt de aanpak van een doorgaande leeslijn 

(zie figuur 4) verder uitgewerkt (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de Bibliotheek op school).

Figuur 4: Stichting Lezen – Basis voor doorgaande leeslijn 

Binnen de vervolgaanpak laaggeletterdheid voor Tel mee met Taal voor 2020-2024 zijn verder nog de volgende punten voor 

leesbevordering relevant voor het mbo:

• Er wordt ingezet op samenwerkingen tussen bibliotheken op meer regionaal niveau, bijvoorbeeld drie of vier bibliotheken 

die samenwerken binnen een arbeidsmarktregio om een mbo-instelling te bedienen.

• Er wordt gestreefd naar een landelijke lobby om leesbevordering nog meer op gang te laten komen.

• De kwaliteit van de leesbevordering over de hele linie dient te worden verbeterd door meer in te zetten op expertise, 

door structureel geld en mensen beschikbaar te maken voor leesbevordering en door middel van een jaarlijkse 

kennisbijeenkomst.

• Er dient nog meer te worden gericht op zwakke lezers; bijvoorbeeld lezers met dyslexie of andere leesproblemen. Er dient 

te worden bekeken wat aanvullend gedaan kan worden in samenwerking met KB en stichting Passend Lezen.

• Een Bibliotheek lidmaatschapscampagne kan worden opgezet.

Het belang van leesbevordering, evenals de rol van de Bibliotheek daarin, wordt ondersteund door het advies Lees!, een oproep 

tot leesoffensief van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur ( juni 2019). Naar aanleiding van het eind 2019 gepresenteerde 

nieuwe PISA-rapport met alarmerende uitkomsten over leesvaardigheden van 15-jarigen in Nederland (zie paragraaf 1.5), 

verscheen de Kamerbrief ‘leesoffensief’ met daarin de reactie van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob op het advies 

van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur. De ministers zeggen in deze brief, geholpen door de aanbevelingen van de raden, 

in actie te komen en een leesoffensief te starten. Hierbij willen ze op vier punten extra inspanning leveren: 

1. leesplezier en leesmotivatie verbeteren als onderdeel van het curriculum;

2. een actie-agenda opstellen voor een krachtiger en meer samenhangende leesaanpak;

3. een belangrijke uitvoerende rol voor bibliotheken realiseren;

4. een breder en gevarieerder aanbod creëren van jeugdboeken. 

“Het onderwijs wordt steeds meer geadresseerd om wat te doen met lezen en leesbevordering: denk aan het 

rapport ‘Lees!’ van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur en het rapport ‘begrijpend lezen’ van de Taalunie. 

Zorg als Bibliotheek dat je actief betrokken bent, zodat je vanuit je unieke expertise kan bijdragen. Deze 

toegevoegde waarde wordt door het onderwijs op prijs gesteld.”

Adriaan Langendonk, programmamanager van Kunst van Lezen

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/kamerbrief-over-leesoffensief
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3.2  Het belang van vrij lezen en leesbevordering voor het mbo
Leesvaardigheid maakt onderdeel uit van de centrale examens Nederlands op het mbo. Gezien de beperkte tijd worden 

studenten vaak doelgericht op de examens voorbereid. Daarbij wordt de studenten een keur aan korte, zakelijke teksten 

geboden binnen hun vakgebied, vergezeld van een aantal (meerkeuze-)vragen. Er is weinig stimulans om boeken en langere 

teksten te lezen, wat de studenten dan ook weinig doen. Ook is op het mbo een schoolbibliotheek minder vanzelfsprekend 

dan op het havo of vwo. Dit terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat vrij lezen en leesbevordering een positief effect hebben 

op iedereen. 

Een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp is uitgevoerd door de onderzoekers Suzanne Mol en 

Adriana Bus10. Zij analyseerden 85 internationale studies naar voorlezen, vrijetijdslezen en taalontwikkeling. De studies 

hebben betrekking op 6.636 kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 22 jaar. Door deze studies naast elkaar te leggen, 

kregen de onderzoekers inzichtelijk hoe voorlezen en vrijetijdslezen bijdragen aan de taalontwikkeling over de gehele 

periode van voor school tot hoger onderwijs. Ze concludeerden dat kinderen en jongeren die veel lezen in hun vrije tijd 

beduidend hoger scoren dan niet-lezende leeftijdgenoten op toetsen voor woordenschat, leesbegrip, technisch lezen, 

spelling en basisvaardigheden van lezen (zoals alfabetkennis en fonologisch bewustzijn). Het bijzondere is dat deze effecten 

zich tegelijkertijd voordoen. Met andere woorden heeft lezen een integraal effect op de taalontwikkeling, waarvan diverse 

taaldomeinen tegelijkertijd profiteren.

Het effect van lezen is duidelijk zichtbaar op alle 

leeftijden. Zo hebben jongeren die veel lezen in hun 

vrije tijd 70% kans om hoog of gemiddeld te scoren op 

een toets voor technisch lezen, terwijl dat bij jongeren 

die weinig lezen in de vrije tijd slechts 30% is. Ook voor 

begrijpend lezen maken lezende jongeren 40% meer 

kans om gemiddeld of hoog te scoren.     

 

Figuur 5: effecten van vrij lezen

Erna van Koeven (lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Hogeschool Windesheim) stelt het volgende11: 

“Vrij lezen, een aanpak waarbij studenten zelfstandig lezen in zelfgekozen boeken, lijkt voor het mbo een 

zinvolle manier om te werken aan het taalniveau van studenten. Het kan als kansrijk worden gezien voor de 

leesontwikkeling en de persoonlijke en sociale ontwikkeling wanneer het lezen doelgericht is en als studenten zelf 

kunnen kiezen uit een divers en motiverend tekstaanbod (inclusief luisterboeken en digitale boeken).”

3.3  Leesmotivatie als basis van de aanpak van leesbevordering op het mbo
De zogenoemde zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) biedt effectieve aanknopingspunten voor de onderwijspraktijk 

op het mbo. Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben alle mensen dezelfde drie psychologische basisbehoeften om 

gemotiveerd actief te zijn: de  behoefte aan autonomie (het gevoel zelf keuzes te kunnen maken in je gedrag), competentie 

(vertrouwen hebben in je eigen kunnen)  en relatie ( je verbonden voelen met anderen). Dit kan als volgt uitgewerkt worden 

voor leesmotivatie op het mbo:
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Autonomie

RelatieCompetentie

Leesmotivatie

LeesfrequentieLeesvaardigheid

Autonomie

• Bied keuze uit verschillende (soorten) boeken en andere teksten.

• Neem vrij lezen op in het lesprogramma.

• Eis niet dat studenten hun boek uitlezen. 

• Stimuleer zelfstandig bezoek aan de mediatheek en de 

Bibliotheek. 

• Bespreek de persoonlijke invulling van leesgewoontes en 

leesroutines in de vrije tijd.

• Leg uit wat lezen voor studenten kan opleveren.

• Laat studenten kennismaken met digitale bronnen voor 

het vrijetijdslezen (zoals de websites onlinebibliotheek, 

jeugdbibliotheek, boekenzoeker).

Competentie 

• Signaleer problemen met technisch en begrijpend lezen.

• Bied ondersteuning en tips bij het zoeken van geschikte boeken. 

• Formuleer verwachtingen en bied structuur bij verwerkingsvormen. 

• Geef opbouwende feedback. 

• Doe boekgesprekken voor. 

• Bied uitdagende teksten aan (ook via voorlezen). 

• Zorg voor een specifiek aanbod voor zwakke lezers. 

• Laat studenten de waarde van lezen ervaren door deze te verbinden met vakinhoud. 

Relatie 

• Toon authentieke interesse in de leesvoorkeuren en het leesgedrag van studenten. 

• Vertel over leesgewoontes en de boeken die de student thuis tot zijn of haar beschikking heeft. 

• Geef extra aandacht aan ongemotiveerde lezers in een persoonlijk gesprek. 

• Laat studenten elkaar boekentips geven. 

• Laat studenten samenwerken bij verwerkingsvormen.

Uit bovenstaande komt naar voren dat je er met een collectie alleen nog niet bent. De student moet het juiste boek kunnen 

vinden. Personeel met de juiste expertise en kennis over boeken kan de student hierbij helpen, denk hierbij aan een 

leesconsulent vanuit de Bibliotheek en de mediathecaris in de mediatheek. Door in te spelen op de interesses van de student, 

is er voor iedere student een geschikt boek te vinden. Wanneer de student dat boek heeft gevonden, is er nog een essentiële 

voorwaarde: leestijd. De student moet tijd krijgen om vrij te kunnen lezen. Omgang met boeken moet als vanzelfsprekend 

onderdeel van iedere lesdag beschouwd worden.12 

Voor meer informatie over leesmotivatie onder mbo-studenten: zie ook hoofdstuk 3 uit Meer lezen, beter in taal – mbo. Voor 

meer informatie over de leescultuur zie het onderzoek Leescultuur onder Jongeren. Beide publicaties zijn in opdracht van 

Stichting Lezen verschenen.

“Vrij lezen, moet ook echt vrij lezen zijn: letterlijk ‘lezen in alle vrijheid’, met de vrijheid om door te lezen, te stoppen, 

erover te praten, erover te zwijgen, enzovoort, zonder wat voor verplichting dan ook. En een beloningsysteem, zo 

blijkt uit onderzoek, heeft in de meeste gevallen alleen effect zolang de beloning duurt.”12

Kees Broekhof, Tessa van Velzen (2016), Meer Lezen, beter in taal – mbo

Figuur 6: samengesteld o.b.v. de positieve       

leesspiraal van Mol & Bus en

theorie van Gambrell e.a.                

https://www.lezen.nl/publicatie/meer-lezen-beter-in-taal-mbo/
https://www.lezen.nl/publicatie/de-leescultuur-van-jongeren/
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Samenwerking tussen Bibliotheek en mbo

Steeds vaker klinkt de roep vanuit het mbo om aandacht te besteden aan lezen voor het plezier en klopt een mbo-instelling 

met een gerichte hulpvraag aan bij de Bibliotheek. De praktijk laat zien dat er soms al kleine initiatieven binnen een school 

opgestart worden: een docent leest voor aan zijn/haar studenten, een andere docent bezoekt de Bibliotheek met een klas en 

weer een ander heeft een eigen kleine boekenkist in de klas. Docenten op het mbo zien het belang van leesplezier vaak wel, 

maar weten niet altijd wat ze hier op een gestructureerde manier mee kunnen en moeten. Dit is een rol die de Bibliotheek 

kan pakken. Wanneer een mbo-instelling, de Bibliotheek en de gemeente(n) hun handen ineenslaan, kunnen studenten op 

het mbo gemotiveerde lezers worden. Gemotiveerde lezers worden door meer te lezen steeds beter in taal, waardoor het 

verplichte niveau 2F voor meer studenten werkelijkheid wordt. We weten immers dat het nodig is het lezen te onderhouden 

om laaggeletterdheid op lange termijn te voorkomen. Door leesplezier te stimuleren, help je dus ook het taalniveau van de 

student te onderhouden wanneer deze van school gaat. 

Het kost tijd en inspanning om randvoorwaarden te organiseren zoals een positief leesklimaat, een stimulerende 

leesomgeving en een leesroutine waarin autonomie en competentie een plek krijgen. Hierin is structurele samenwerking op 

leesbevordering essentieel, waarbij de Bibliotheek een belangrijke rol speelt met een collectie en de expertise op het gebied 

van leesbevordering. Voor meer informatie over verschillende werkvormen voor lezen en leesbevordering op het mbo is er het 

webinar 25 werkvormen leesbevordering in het mbo en een inspiratiedocument in de toolkit Activiteiten/beroepsonderwijs. 

“In het mbo is het curriculum vooral gericht op vaktaal en daarmee op functionele en zakelijke teksten. In 

voortgezet onderwijs wordt veel meer ingezet op vrij lezen, leesplezier en leesbevordering. Dit is goed voor 

taalvaardigheid in het algemeen en is ook voor het mbo aan te bevelen.”

Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie bij Stichting Lezen

“Er moet altijd een Bibliotheek verbonden zijn aan leesbevordering op een school.”

Adriaan Langendonk, programmamanager van Kunst van Lezen

 

3.4  Samenvatting hoofdstuk 3
De Bibliotheek biedt een plek voor iedereen om (basis)vaardigheden aan te leren, ongeacht opleiding, etniciteit, oriëntatie 

of leeftijd. Vanuit de wettelijke kerntaken Kennis & Informatie, Ontwikkeling & Educatie en Lezen & Literatuur levert 

de Bibliotheek dan ook een bijdrage aan de geletterdheid van de samenleving. Dit werd nog eens bekrachtigd in het 

Bibliotheekconvenant 2020-2023. 

De maatschappelijke educatieve functie van de Bibliotheek in combinatie met de jarenlange ervaring en expertise van 

bibliotheken in het opzetten en ondersteunen van programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school (zie ook hoofdstuk 

4), maakt dat de Bibliotheek een ideale samenwerkingspartner is voor het onderwijs. Het bevorderen van geletterdheid 

op het mbo, met name op de lagere niveaus, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van 

bibliotheken: tot een geletterde samenleving komen. 

In het mbo wordt de taalvaardigheid van studenten vooral vergroot door middel van instrumenteel lezen en het lezen van 

korte zakelijke teksten. Omdat de Bibliotheek erop gericht is leesplezier en leesmotivatie te bevorderen én ze een geschikte 

collectie biedt voor studenten in het mbo, vormt ze een goede aanvulling op het formele onderwijs op het mbo. 

De beschreven zelfdeterminatietheorie in paragraaf 3.3 (Deci & Ryan, 2000) biedt effectieve aanknopingspunten voor 

leesbevordering in de onderwijspraktijk op het mbo. Volgens die zelfdeterminatietheorie hebben alle mensen dezelfde drie 

psychologische basisbehoeften om gemotiveerd actief te zijn: de behoefte aan autonomie (het gevoel zelf keuzes te kunnen 

maken in je gedrag), competentie (vertrouwen hebben in je eigen kunnen) en relatie ( je verbonden voelen met anderen).

https://www.lezen.nl/opleiding/webinar-25-werkvormen-leesbevordering-in-het-mbo/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
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Van belang bij bovenstaande is dat uit diverse onderzoeken blijkt dat leesbevordering een krachtig middel is om de 

taalontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. De Bibliotheek heeft een belangrijke rol hierin met haar collectie 

en expertise op het gebied van lezen. Het actieprogramma Tel mee met Taal, dat in 2015 is opgezet, geeft hiervoor ook een 

aantal doelstellingen voor bibliotheken. Hieronder valt ook het programma de Bibliotheek op school, van Kunst van Lezen. 

Inmiddels is er voor 2020-2024 een vervolgaanpak laaggeletterdheid geformuleerd binnen Tel mee met Taal, waarin het mbo 

een belangrijkere plaats inneemt.

Ook zijn recente ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering van belang voor de rol die bibliotheken kunnen innemen. 

Zo komen de ministers Van Engelshoven en Slob met de kamerbrief van 3 december 2019, naar aanleiding van PISA-2018, 

met een reactie op het advies Lees!, een oproep tot leesoffensief. Ze geven hierin aan een leesoffensief te gaan starten. Ook 

het recente actieplan van de Taalunie (Effectief onderwijs in begrijpend lezen), met acties en aanbevelingen om te werken 

aan gesignaleerde knelpunten in het leesonderwijs, ondersteunt een structurele uitbouw van samenwerkingen tussen 

Bibliotheek en onderwijs. Verder zien we dat mbo-instellingen vaker aankloppen bij de Bibliotheek voor leesbevordering.

 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies
https://taalunie.org/publicaties/17/effectief-onderwijs-in-begrijpend-lezen
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De Bibliotheek op school is een beproefde landelijke aanpak voor structurele samenwerking in een doorgaande lijn tussen 

het onderwijs en de lokale Bibliotheek. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het programma de Bibliotheek op school als 

succesvolle aanpak van leesbevordering op school, ook voor het mbo. De aanpak is als onderdeel van het actieplan Kunst van 

Lezen ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (zie paragraaf 3.1).

In deze landelijke aanpak zorgt de lokale Bibliotheek voor een hoogwaardige boekencollectie in de lokale school, voor een 

goede digitale en/of fysieke lees- en leeromgeving en voor de expertise die nodig is om het leesplezier te bevorderen. Dit 

laatste gebeurt via de leesconsulent, een Bibliotheekmedewerker die op school ondersteuning biedt. Het uiteindelijke doel is 

om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren. De structurele samenwerking tussen de school en Bibliotheek is hierbij 

een belangrijke succesfactor. Binnen het programma wordt de samenwerking vormgegeven via de bouwstenen van 

de Bibliotheek op school.

“Met het mbo werd nog niet veel samengewerkt, de focus lag eerst op het vmbo. Maar er kwamen steeds vaker 

vragen vanuit het mbo, vooral van docenten zelf. Juist tegen docenten die al een warm hart voor leesbevordering 

hadden moesten we toen spijtig genoeg zeggen dat onze financiële middelen voor ondersteuning ontbraken en 

dat de lesprogramma’s in het mbo te weinig ruimte boden om met (vrij) lezen aan de slag te gaan. Ondertussen 

waren er veel studenten die niet slaagden voor de examens Nederlands. Meer aandacht voor taal en (vrij) lezen in 

de curricula zagen veel mbo-docenten als een goed middel om de prestaties te verbeteren. Met de ontwikkeling 

van de aanpak van de Bibliotheek op school voor het mbo kregen we een goed instrument in handen om 

hierop in te spelen. Zo is de stap gezet om met een aantal pilots van de Bibliotheek op school te starten en zo 

leesbevordering een plek in het mbo te geven.” 

Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie bij Stichting Lezen 

Net als in het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs, slaan bij de Bibliotheek op school in het mbo de school, de lokale 

Bibliotheek en wenselijk de gemeente de handen ineen voor dagelijks aandacht voor leesplezier en digitale geletterdheid op 

school en thuis. Daarbij spelen onderstaande beschreven bouwstenen een belangrijke rol. 

4.1  Bouwstenen van de Bibliotheek op school in het mbo
Met de aanpak de Bibliotheek op school in het mbo werken school en Bibliotheek vanuit een gezamenlijke visie samen aan het 

meetbaar verbeteren van prestaties op het gebied van lezen en digitale vaardigheden. Voor dit meerjarige ontwikkelproces 

gebruiken school en Bibliotheek tien bouwstenen (zie figuur 7). 

 

 

4. De Bibliotheek op school in  
     het mbo als succesvolle 
     samenwerking

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel, docenten en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder 
geval gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor studenten, zoals de online Bibliotheek en andere 
digitale diensten via de Bibliotheek. Digitale diensten ondersteunen andere bouwstenen. 

Logistiek

Organiseren van centraal aangestuurde afhandeling van (digitaal) leenverkeer van boeken, promotiematerialen 
en administratie.

Exploitatie

Inzichtelijk maken van de exploitatie van de leesbevorderingsaanpak voor belanghebbende samenwerkings-
partners met behulp van rekenmodellen.

Marketing & Communicatie

Promoten en positioneren van leesbevorderingsprogramma’s, zoals BoekStart in de kinderopvang, de 
Bibliotheek op school, bij het onderwijs, de ouders, de (lokale) overheid en andere samenwerkingspartners, 
daarbij gebruikmakend van de huisstijl om tot een uniform verhaal en een landelijke uitstraling te komen.
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Figuur 7: Bouwstenen de Bibliotheek op school mbo

4.2  Bouwsteen Netwerk & Beleid
De bouwsteen Netwerk & Beleid realiseert een duurzame samenwerking tussen de strategische partners: 

Bibliotheek, school en gemeente. De partners werken als netwerk aan een gedeelde visie op lezen en digitale 

geletterdheid en leggen de doelen beleidsmatig vast. Daarmee leggen Bibliotheek, school en gemeente samen 

het fundament van de samenwerking. 

Regiofunctie vraagt extra aandacht

De regiofunctie van een mbo-instelling 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 mbo vraagt om keuzes en ondernemend beleid. Nader onderzoek bepaalt of en hoe we die strategische kant verder 

kunnen ontwikkelen op basis van bestaande behoeftes. Dit betreft het strategisch niveau van bibliotheken, scholen en 

gemeenten. Zie ook de geschetste samenwerkingsmodellen in hoofdstuk 5. 

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel, docenten en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder 
geval gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor studenten, zoals de online Bibliotheek en andere 
digitale diensten via de Bibliotheek. Digitale diensten ondersteunen andere bouwstenen. 

Logistiek

Organiseren van centraal aangestuurde afhandeling van (digitaal) leenverkeer van boeken, promotiematerialen 
en administratie.

Exploitatie

Inzichtelijk maken van de exploitatie van de leesbevorderingsaanpak voor belanghebbende samenwerkings-
partners met behulp van rekenmodellen.

Marketing & Communicatie

Promoten en positioneren van leesbevorderingsprogramma’s, zoals BoekStart in de kinderopvang, de 
Bibliotheek op school, bij het onderwijs, de ouders, de (lokale) overheid en andere samenwerkingspartners, 
daarbij gebruikmakend van de huisstijl om tot een uniform verhaal en een landelijke uitstraling te komen.
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Rol van de gemeente

Hoewel de gemeente geen expliciete verantwoordelijkheid heeft voor het mbo, heeft ze als opdrachtgever van de Bibliotheek 

wel een verantwoordelijkheid in de samenwerking tussen Bibliotheek en school. Bovendien biedt de Bibliotheek op school 

mbo aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid in kader van de uitvoering van onder andere de Jeugdwet, Participatiewet, 

WMO en Voortijdig schoolverlaten. De gemeente heeft er namelijk belang bij dat de taalachterstand van jongeren wordt 

teruggedrongen. Taal- en informatievaardige jongeren boeken immers betere schoolresultaten. Dit vermindert het risico op 

voortijdig schoolverlaten en vergroot de kans op een succesvolle doorstroming naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 

Jongeren zullen dan minder snel een beroep doen op de sociale voorzieningen en jeugdhulpverlening van een gemeente. 

Bovendien vermindert het aantal incidenten in de jeugdcriminaliteit en dalen de kosten voor armoedebestrijding. 

De toolkit Netwerk & Beleid biedt onder meer voorbeeldmodellen van een samenwerkingsovereenkomst mbo en een 

dienstverleningsovereenkomst en informatie over strategisch samenwerken aan leesbevordering onder het kopje 

beroepsonderwijs. 

4.3  Bouwsteen Expertise
Scholen zijn expert in onderwijs. Bibliotheken zijn expert in leesbevordering en digitale geletterdheid. Door 

beide expertises samen te voegen, versterken ze elkaar en krijgen studenten het beste uit twee werelden. 

Samenwerken met het mbo vraagt in de Bibliotheek om een educatief specialist mboa en een leesconsulent 

mbo met een hbo werk- en denkniveau, die het mbo kennen en kunnen omgaan met studenten in het mbo. De vastgelegde 

gezamenlijke visie op taal en lezen is het vertrekpunt. De coördinator taal en rekenenb en docenten op school geven samen 

met de educatief specialist of leesconsulent voor het mbo van de Bibliotheek inhoud aan die visie door een lees- en/of 

mediaplan te maken en de daaraan verbonden activiteiten uit te voeren op school en in de Bibliotheek. 

Deskundige experts op verschillende niveaus

De educatief specialist mbo adviseert schooldirecties en docenten bij het ontwikkelen van beleid voor taal- en 

leesontwikkeling en digitale geletterdheid en overtuigt hen van de meerwaarde van de Bibliotheek op school. Hij of zij 

adviseert de Bibliotheekdirectie over het beleid rondom leesbevordering en digitale geletterdheid en ondersteunt het 

vormgeven en implementeren van de Bibliotheek op school op locatie.

De leesconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek voor scholen en heeft als doel jongeren vanaf 16 jaar in het mbo 

meer leesplezier te laten beleven en digitaal vaardiger te maken. Daarnaast adviseert, faciliteert en ondersteunt hij of zij 

docenten, de mediathecaris en vrijwilligers bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid. Soms is de leesconsulent ook 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rond digitale geletterdheid op school en in de Bibliotheek. In dat geval is 

deze functionaris de Lees-mediaconsulent mbo. 

Formatie volgens groeimodel

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoeveel formatie nodig is voor de samenwerking met het mbo. Dit is sterk afhankelijk van 

de gemaakte keuzes in de dienstverlening en de inzet van extra functionarissen op school en in de Bibliotheek. Daarnaast is 

de werkwijze van de Bibliotheek of betrokken provinciale ondersteuningsinstelling (POI) van toepassing. Sommigen nemen 

de personele inzet mee in de berekening van de kosten per dienst of product, terwijl anderen hierin juist onderscheid maken. 

Als basisformatie hanteren we de formule van het voortgezet onderwijs: 0,1 fte per 1000 leerlingen voor de adviseur educatie 

in de Bibliotheek of POI en 0,2 fte per 1000 leerlingen voor de leesconsulent op school. Naast dat het van belang is de extra 

formatie van zowel school als Bibliotheek inzichtelijk te maken, moet die benodigde formatie ook daadwerkelijk beschikbaar 

worden gesteld, waarbij een groeimodel gehanteerd kan worden op basis van de gestelde doelen en activiteiten. 

De toolkit Expertise | beroepsonderwijs biedt een aantal webinars over het mbo, waaronder het Onderwijslandschap mbo, 

Lezen in het mbo werkt! en 25 werkvormen leesbevordering in het mbo. Daarnaast worden kennis en ervaringen tussen 

medewerkers in de Bibliotheek gedeeld via de BiebtoBieb-groep: de Bibliotheek op school in het mbo. 

a - Andere benamingen voor educatief specialist mbo in bibliotheken zijn adviseur educatie, domeinspecialist of projectleider.
b - Het mbo kent de functie taalcoördinator meestal niet. Andere mogelijke benamingen voor deze functionaris zijn manager taal en rekenen,
      beleidsadviseur taal, manager onderwijskwaliteit of beleidsadviseur kwaliteit of onderwijsontwikkeling.

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/netwerk-en-beleid.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/expertise.html
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=12334-737461727470616765
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4.4  Bouwsteen Leesomgeving & Collectie 

In paragrafen 2.3 en 2.4 zien we dat een stimulerende aantrekkelijke leesomgeving en een laagdrempelige, 

actuele en aansprekende collectie van groot belang zijn. De manier waarop dat in het mbo wordt ingevuld is 

verschillend. In de samenwerking bepalen school en Bibliotheek samen hoe de leesomgeving en de collectie 

worden ingericht. 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. Vaak gaat 

het hier om maatwerkcollecties, passend bij de interesses en het leesniveau van de studenten. Om hierop goed in te spelen, 

is van belang de uitleningen te registreren; ook dat is een onderdeel van de leesomgeving. De Monitor geeft inzicht in de 

leesvoorkeuren van studenten. 

Verschillende vormen van de bouwsteen Leesomgeving en Collectie zijn: 

• Er is een eigen fysieke en digitale schoolmediatheek voor alle opleidingen of juist specifiek voor een bepaalde opleiding.

• Dit is aangevuld met de mogelijkheid om online te reserveren of te lenen van een Bibliotheekvestiging in de buurt. 

Lidmaatschap van de Bibliotheek is dan een voorwaarde. 

• De gereserveerde materialen worden een x-aantal keer per week opgehaald en geleverd op school. 

• In de klas staan boekenkarren of kratten met themacollecties of collecties voor bepaalde doelgroepen op basis van het 

taalniveau, onderwerp of opleiding, geleend van de Bibliotheek of eigendom van de school.

• In de school zijn maatwerkcollecties te vinden op basis van de voorkeuren van de studenten en passend bij het 

onderwijsprogramma samengesteld door de Bibliotheek, maar eigendom van de school.

• Dit is al dan niet in combinatie met een lidmaatschap van de Bibliotheek voor alle studenten met de mogelijkheid om te 

lenen via de landelijke online Bibliotheek. 

4.5 Bouwsteen Monitor
De Monitor de Bibliotheek op school mbo meet jaarlijks het lees- en leengedrag van de studenten en het 

leesbevorderend gedrag van docenten. Studenten, docenten en Bibliotheekmedewerkers die samenwerken 

volgens de aanpak de Bibliotheek op school vullen digitale vragenlijsten in. 

Op basis van de resultaten passen de Bibliotheek en onderwijsinstelling het beleid en de activiteiten aan, zodat het jaar 

erop de resultaten verbeteren. Dit is een cyclus die voor kenners van de aanpak de Bibliotheek op school bekend is. Het 

aantal deelnemende studenten, docenten en bibliotheken is licht groeiend, zodat een beeld kan worden geschetst van de 

samenwerking tussen mbo’s en bibliotheken die meedoen met de Monitor. Overigens vertegenwoordigen de deelnemende 

mbo’s niet ‘heel Nederland’, waardoor onderstaande samenvatting geen representatief landelijk beeld is. 

Aandacht voor lezen en leesplezier

65% van de studenten (N=867) die de Monitor hebben ingevuld, geeft aan lezen belangrijk te vinden. Vrouwen vinden lezen 

vaker leuk dan mannen en geven opmerkelijk genoeg aan minder vaak te lezen dan de mannen. 

 

Figuur 8: Percentage studenten dat in hun vrije tijd voor hun plezier een boek lezen

Leesgedragstudenten

6

Hoe vaak lees je in je vrije t ijd voor je plezier een boek?
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Hoe vaak organiseert u leesbevorderingsactiviteiten in de les?
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Elke dag

Docenten Nederlands 
(N=40) Andere docenten (N=81)

27%

32%

30%

11%

Leesbevordering door docenten

30% van de studenten geeft aan dat er een schoolbibliotheek is, 31% zegt dat de school geen schoolbibliotheek heeft en 39% 

weet niet of er schoolbibliotheek is. De meest voorkomende leesbevorderende activiteit door docenten in het mbo is het 

geven van boekentips aan studenten (52%), gevolgd door het gebruik in de les van aan het vak gerelateerde boeken (43%) en 

voorlezen (42%). 

 

Vergroten van kennis over boeken en promoten leesplezier

Wat betreft de frequentie van leesbevorderingsactiviteiten scoren docenten Nederlands hoger dan andere docenten. 37% van 

de docenten Nederlands geeft aan dit minimaal één keer per week of vaker te doen; voor de andere docenten is dat 11%. Bij 

61% van de docenten Nederlands staat vrij lezen op het programma, bij de andere docenten is dat 21%. Docenten geven aan 

vooral behoefte te hebben aan kennis van activiteiten voor hun studenten om leesplezier te promoten. Meer dan de helft van 

de deelnemende onderwijsinstellingen heeft een taalbeleidsplan (57%); geen enkele school werkt met een leesplan. Op 71% 

van de scholen is een taalcoördinator aanwezig. 

 

Figuur 9: Percentage docenten dat leesbevorderingsactiviteiten organiseert in de les

 

In de toolkit Monitor/Beroepsonderwijs vind je de volledige Samenvatting resultaten Monitor de Bibliotheek op school mbo 

2020-2021, de vragenlijsten, de handreiking om te werken met de Monitor en een quickscan voor een 0- en 1-meting.

4.6  Overige bouwstenen
Zodra het fundament er ligt nadat bovenstaande bouwstenen zijn gerealiseerd, kunnen school en bibliotheken kijken of er 

ruimte is voor aanvullende activiteiten. 

Activiteiten

Deze activiteiten kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het dagelijks vrij lezen. Het aanbod van deze losse 

activiteiten stelt de Bibliotheek zelf samen, waarbij de vraag van de school leidend is. Daarbij kan de Bibliotheek 

aansluiten op bestaande landelijke campagnes of leesbevorderingsprojecten voor het mbo, zoals 

• De Weddenschap

• Boekenweek van Jongeren

• Buitenzinnenonline.nl 

• Ondergedoken als Anne Frank met lesmateriaal voor mbo. 

• Leesbevorderende activiteiten in de klas voor studenten, zie ook: 25 werkvormen leesbevordering in het mbo

• Expertise bevorderende activiteiten voor docenten 

• Podcast door studenten van het Nova College i.s.m. Bibliotheek Zuid-Kennemerland

 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/monitor.html
http://www.deweddenschap.nl/
https://www.boekenweekvanjongeren.nl/
https://buitenzinnenonline.nl/
https://ondergedokenalsannefrank.nl/
https://www.lezen.nl/publicatie/lesmateriaal-ondergedoken-als-anne-frank/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://www.probiblio.nl/terugblik-digitale-projectendag-2021#Bibliotheek-Zuid-Kennemerland
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(Voor)lees- en mediaplan 

Het lees- en mediaplan omschrijft de gezamenlijke visie, doelen en de manier waarop (vrij) lezen en 

digitale geletterdheid terugkomen in het komend jaarprogramma. Hierin komen ook de (extra) activiteiten 

terug. Daarnaast laat het plan in grote lijnen zien wie wat wanneer doet. Het lees- en mediaplan kan 

opleidingsgericht of schoolbreed vastgesteld worden. De resultaten van de Monitor (zie paragraaf 4.5) kunnen 

leidend zijn bij het bepalen van doelen voor het komende schooljaar. 

Digitale diensten

Naast de fysieke boeken biedt de Bibliotheek ook digitale diensten aan, zoals de online catalogus van de 

Bibliotheek en de mogelijkheid om boeken te reserveren. Studenten die lid zijn van de Bibliotheek kunnen 

e-boeken en luisterboeken lenen van de onlinebibliotheek.nl en jeugdbibliotheek.nl. Daarnaast biedt de 

onlinebibliotheek.nl ook cursussen die voor jongeren interessant kunnen zijn. 

Logistiek

De bouwstenen Logistiek, Exploitatie en Marketing & Communicatie zijn alleen bedoeld voor de Bibliotheek. 

Logistiek organiseert het centraal afhandelen van bepaalde diensten zoals het (digitaal) leenverkeer, het 

ophalen en brengen van geleende materialen op basis van de bepaalde frequentie, of het leveren van boeken. 

Exploitatie 

De bouwsteen Exploitatie maakt de kosten van de samenwerking inzichtelijk. De gezamenlijke kosten worden 

bepaald door de gemaakte keuzes in het voortraject. Vervolgens wordt gekeken hoe dit alles kan worden 

gefinancierd, waarbij een duurzame langdurige samenwerking het uitgangspunt is. Dit is sterk afhankelijk van 

de lokale situatie. Een financiële bijdrage vanuit de school is noodzakelijk voor de financiering en het draagvlak 

in de school. 

De financiering kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, zoals een vastgestelde bijdrage per student 

of per opleiding, of door detachering van een leesconsulent op school voor een x-aantal uren per week. In de 

praktijk blijkt dat de aanwezigheid van een deskundige kracht van de Bibliotheek op school extra stimulerend 

werkt. Daarnaast wordt vaak een beroep gedaan op externe incidentele subsidiemogelijkheden bij de (lokale) 

overheid of de stimuleringsregeling van de Bibliotheek op school in het mbo van Stichting Lezen. 

Een andere mogelijkheid tot financiering is bepaalde kosten laten vallen onder bepaalde budgetten van de 

school. Zo kan de deskundigheidsbevordering van de docenten mogelijk vanuit het nascholingsbudget worden 

betaald. Of de inrichting van de leesomgeving vanuit het budget facilitair. Sommige scholen werken met 

projectgelden of gelden voor kwaliteitsimpulsen. Daarnaast biedt het Nationaal Programma Onderwijs - om 

achterstanden als gevolg van de coronamaatregelen tegen te gaan - mogelijkheden om extra activiteiten aan te 

bieden buiten het reguliere onderwijsprogramma.

Marketing & Communicatie 

Om de Bibliotheek op school goed te positioneren in het mbo is het van belang om als Bibliotheek een heldere 

boodschap uit te dragen naar je partners. Daarvoor is het van belang te weten wat de sterke punten zijn en 

wat de Bibliotheek de scholen te bieden heeft. Vervolgens bepaalt de Bibliotheek welke communicatie-uitingen 

met die boodschap nodig zijn. Ook naar de gemeente en provincie (voor de POI’s) als de opdrachtgever(s) is een 

heldere boodschap nodig. Het gesprek tussen school en Bibliotheek is het belangrijkste communicatiemoment. 

Een folder achterlaten en scholen wijzen op landelijke publicaties in dit kader, ondersteunen die boodschap. De 

toolkit Marketing & Communicatie | beroepsonderwijs biedt onder meer de bouwstenen van de Bibliotheek 

op school mbo en andere uitingen die bibliotheken hierin ondersteunen. Kijk ook bij de toolkit Huisstijl voor 

verschillende logo’s. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/?cid=cn:OB-merknaam_np:googleads_c:ps_sc:psb&gclid=CjwKCAjwuvmHBhAxEiwAWAYj-C2YmUrunpebK7NzGphH_v2fXBOgUCd3Xb5yohD8a8hjFlcn-o8yWBoC23MQAvD_BwE
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar.html
https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/online-cursussen.html
https://www.nponderwijs.nl/mbo-en-ho
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/marketing-en-communicatie.html
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4.7  Succesfactoren en aandachtspunten uit de praktijk 
In de praktijk zien we de volgende succesfactoren en aandachtspunten per bouwsteen.

Netwerk & Beleid

• Steun en financiering vanuit school- en Bibliotheekbestuur zorgen voor voldoende slagkracht.

• Bed de samenwerking in op alle niveaus van de organisatie: uitvoerend, beleidsmatig en strategisch.

• Sluit een samenwerkingsovereenkomst af voor meerdere jaren. De tijdsinvestering en kosten zijn te hoog om dit voor één 

of twee jaar te doen. 

• Zit met juiste gesprekspartner(s) op school aan tafel (zie ook paragraaf 5.2). 

• Gebruik de samenwerkingsovereenkomst om de gezamenlijke visie te bepalen en formuleren: wat vinden de afzonderlijke 

partijen belangrijk en hoe vinden deze punten elkaar? Formuleer deze en koppel hieraan direct wie waar verantwoordelijk 

voor is (zie ook de uitwerking van de rolverdeling in hoofdstuk 5). 

• Denk ruimer dan alleen vrij lezen tijdens het vak Nederlands. Ook bij andere vakken is het van belang dat studenten door 

meer lezen beter in taal worden. Denk bijvoorbeeld aan lezen in burgerschapthema’s of brede vorming en persoonlijke 

ontwikkeling.

• Zet niet te grote stappen in één keer. Kijk terug, pas waar nodig aan en zet dan de volgende stap. Samenwerken met het 

mbo is een groeimodel.

Expertise 

• Zorg voor een vast aanspreekpunt in de school en Bibliotheek met de samenwerking als taakgebied.

• Zorg voor een leesconsulent op school en in de Bibliotheek. Voor studenten in het mbo is de relatie met een leesconsulent 

nog belangrijker dan in het voortgezet en primair onderwijs. Die vinden gemakkelijker hun weg naar de Bibliotheek dan 

studenten in het mbo. 

• Investeer in deskundigheid van de medewerkers: 

 » van de Bibliotheek: over het mbo, de doelgroep, de geschikte benadering en collectie, de kunst van het verleiden. 

 » van de school: docenten, mentoren, begeleiders, taalcoördinatoren, teamleiders: over goede boeken, de rol als helpende 

volwassenen, leesbevordering, didactiek van de leescyclus uit Jeugdliteratuur en didactiek en werkvormen. 

• Realiseer je als Bibliotheek dat het speelveld complex is en breng het (regionale) speelveld in kaart. Zorg ervoor dat alle 

betrokken medewerkers van de Bibliotheek hiervan op de hoogte zijn. Andersom geldt ook dat het goed is dat de school 

op de hoogte is van het speelveld en organisatie van de Bibliotheek, en de rol van de gemeente in dit geheel (zie ook 

hoofdstuk 5, Stappenplan samenwerking).

• Zorg voor goed relatiemanagement. Breng in kaart wie met wie te maken heeft en maak hierin onderscheid in strategisch, 

beleidsmatig en uitvoerend niveau. Kennis van het speelveld maakt dat je met de juiste persoon aan tafel zit om afspraken 

te maken en regelen (zie ook hoofdstuk 5).

Exploitatie 

• Financiering is vaak een knelpunt. Betrek daarom gemeenten bij de samenwerking en maak hen bewust van het belang 

van leesbevordering. Profilering is hierbij belangrijk. Onderstaande punten kunnen verder helpen bij een kostenbesparing:

 » Probeer niet het wiel elke keer opnieuw uit te vinden maar leer van de ervaringen van andere bibliotheken en ervaring 

met andere doelgroepen, zoals de Bibliotheek op school primair onderwijs en de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. 

 » Een gemeente-overstijgende samenwerking biedt mogelijkheden voor een efficiëntieslag.

 » Betrek de gemeente vanuit andere (incidentele) opdrachten, zoals armoedebestrijding, kansengelijkheid, 

laaggeletterdheid, leerachterstanden en andere lokale/provinciale uitdagingen. 

• Laat de kosten voor ‘gratis’ lidmaatschap voor studenten eventueel terugkomen in de berekening van de 

samenwerkingskosten en de financiële bijdrage van de school hierin. Een deel van de studenten is 18+ en valt buiten de 

contributievrije leeftijd van de Bibliotheek. Voor sommige bibliotheken geldt dat de contributievrije leeftijd lager ligt dan 

18 jaar. Spreek bijvoorbeeld met de opleiding of de hele school een afkoopsom en de daaraan verbonden voorwaarden af 

voor het lidmaatschap van de studenten. Die lidmaatschappen vertegenwoordigen namelijk een waarde.

• Laat studenten niet individueel betalen voor een lidmaatschap. Dat werpt een extra drempel op voor de zo gewenste 

toegang tot een goede en gevarieerde actuele collectie.

• Houd rekening met de afdracht van leengelden als de collectie eigendom is van de Bibliotheek. Is de collectie eigendom van 

de school, dan is (nog) geen leengeld verschuldigd. 
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Leesomgeving & Collectie

• Zorg voor gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor studenten in het mbo. Voor de opleiding of school zijn deze 

lidmaatschappen niet gratis. Zie ook hierboven.

• Houd ook hier rekening met de regio-overschrijdende grenzen. Maak hierover afspraken met bibliotheken die in het 

werkgebied liggen. 

• Betrek studenten en docenten in het samenstellen en promoten van de collectie. Neem ze globaal mee in het proces, zorg 

voor eigenaarschap en honoreer hun aanvragen voor bepaalde titels.

• Zorg voor een gevarieerd aanbod; voor de meer gevorderde lezer en ook voor de lezer die het moeilijk vindt, maar wel graag 

wil. Zorg voor positieve leeservaringen. 

• Heb aandacht voor de Young Adult-boeken voor de doelgroep jongvolwassenen 15-25 jaar en verleid studenten tot lezen. 

Zet ook social media in. 

• Zorg dat docenten goed op de hoogte zijn van de collectie, zodat ook zij studenten kunnen ondersteunen en hen tips 

kunnen geven. 

Monitor 

• De resultaten van de Monitor kunnen input zijn voor de accountgesprekken met de scholen die willen samenwerken op 

het gebied van taal en lezen. Zo kan bijvoorbeeld besproken worden of studenten voldoende toegang hebben tot boeken 

en andere materialen. Het lidmaatschap van de Bibliotheek voor studenten is daarvoor een extra stimulans. Hoe is dat in 

de samenwerking geregeld? Zijn studenten lid van een Bibliotheek of is een (ledenwerf)actie gewenst om ervoor te zorgen 

dat de studenten zeker toegang hebben tot een brede (digitale) collectie middels de onlinebibliotheek. 

• De Monitor mbo sluit naadloos aan bij de cyclus die gebruikelijk is met het werken met de Monitor BoekStart in de 

kinderopvang, primair onderwijs, voorgezet onderwijs en pabo. De Bibliotheek kan daardoor input geven aan de 

doorgaande leeslijn. 

• De schaalgrootte van een mbo-instelling vraagt erom vooraf te kiezen voor deelname aan de Monitor door een aantal klassen/

leerjaren per opleiding. Dat houdt het behapbaar en maakt een doelgerichte samenwerking op opleidingsniveau mogelijk. 

• Vanuit de monitorresultaten blijkt dat vrij lezen bij andere vakken dan Nederlands achterblijft. Bepaal in samenspraak met 

de school wat nodig is en welke activiteit van de Bibliotheek is gewenst om ervoor te zorgen dat vrij lezen ook bij andere 

vakken dan Nederlands plaatsvindt. 

• Studenten van de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent geven aan dat hun vaardigheden om voor te lezen in hun 

beroepspraktijk verder verbeterd kunnen worden. Ga na hoe de school en de Bibliotheek hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

4.8  Samenvatting hoofdstuk 4
De Bibliotheek op school in het mbo is een beproefde landelijk aanpak voor vrij lezen en leesbevordering in het mbo, samen 

met de school en Bibliotheek. De bouwstenen vormen de kapstok om tot een succesvolle samenwerking met het mbo te komen.

 

   Figuur 10: Inzet van de 

bouwstenen volgens 

de cirkel van Deming 

(plan, do, check en act)

Laat je inspireren door de voorbeelden uit De Bibliotheek op school in het mbo; Praktijkbeschrijvingen van samenwerking 

tussen ROC en Bibliotheek en de brochure Lezen over burgerschapthema’s (november 2020). Paragraaf 4.7 biedt een aantal 

succesfactoren en aandachtspunten per bouwsteen.  Ontwikkelde instrumenten zijn beschikbaar via de toolkit van de 

Bibliotheek op school – kies beroepsonderwijs. 

https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/
https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/
https://www.lezen.nl/publicatie/lezen-over-burgerschapsthemas/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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Voor een goede samenwerking tussen Bibliotheek en school is het nodig goede afspraken te maken en vastleggen. Zo kun je 

erop terugkomen, en indien nodig bijsturen. Daarnaast is het belangrijk om de rolverdeling en verantwoordelijkheden intern 

en extern te bepalen en vast te leggen. 

5.1  Rolverdeling intern
Kijk voordat je start met de samenwerking met een school eerst goed naar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

binnen de Bibliotheek. De volgende rolverdeling kan als leidraad dienen voor de eigen organisatie: 

Figuur 11: Interne rolverdeling Bibliotheek

5.2  De juiste gesprekspartner
Naast de verschillende rollen binnen de Bibliotheek is het van belang de juiste contactpersonen en gesprekspartners op de 

school te vinden. Hierbij is het aan te raden om de samenwerking op alle organisatielagen te zoeken en vast te leggen. Het 

strategisch niveau kan per mbo verschillend zijn. In sommige gevallen is dat een combinatie van het College van Bestuur en 

de sector-, opleidings- of locatiedirecteur die in dat geval autonoom keuzes maken en eigen budgetten beheren. Het College 

van Bestuur draagt dan alleen zaken op die wettelijk verplicht zijn. De aannemelijke gesprekspartners op de verschillende 

niveaus zijn:

 

Mbo Bibliotheek

College van Bestuur (Strategisch bestuur) Bibliotheekdirecteur

Sectordirecteuren, collegedirecteuren, domeindirecteuren 

en stafmanagers (tactisch management)

Bibliotheekdirecteur en projectleider

Teammanagers, teamleiders, afdelingsmanagers 

(operationeel management)

Projectleider

Docenten, coaches, leertrajectbegeleiders, onderwijs-

ondersteuners, staf- en operationele medewerkers 

(uitvoerend niveau)

Projectteam, leesconsulent

Tabel 2: Gesprekspartners school en Bibliotheek op verschillende niveaus 

5. Model voor samenwerking 

 

 

Stuurgroep

Bibliotheek directie

 

Adviesraad

POI / andere bibliotheken

 

Gedelegeerd
opdrachtgever

Bijv. Teammanager

 

Projectleider

Expert / coördinator

 

Projectteam
locatie 1

Waaronder leesconsulent

• De stuurgroep bestaat uit de bibliotheekdirectie 

en fungeert als opdrachtgever. 

• De directie kan dit ook delegeren naar 

bijvoorbeeld de educatiemanager en de  

verantwoordelijkheid en het mandaat overdragen

• Er wordt een projectleider aangesteld die 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 

opdracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 

specialist op educatie.

• Er wordt een projectteam opgezet die verant-

woordelijk is voor de uitvoering. Denk hierbij 

aan een leesconsulent, een collectioneur en een 

administratieve kracht. 

• De adviesraad kan gedurende de opdracht 

adviseren. Denk hierbij aan andere bibliotheken 

en de POI.
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Voor de uitvoering maakt het niet uit op welk niveau het eerste contact ontstaat; zolang er maar voor de start van de 

samenwerking afspraken worden gemaakt met de betrokkenen op alle niveaus. Het is wenselijk om zowel bij de Bibliotheek 

als bij de school een projectleider aan te stellen en de school te betrekken bij het projectteam. Vervolgens kan er gezamenlijk 

verantwoordelijkheid genomen worden voor de uitvoering op school. Het is van belang om daar waar nodig staf- of 

operationele medewerkers te betrekken in het projectteam. Zo kan een facilitair manager of medewerker worden betrokken 

bij de inrichting, en kan een systeembeheerder of ICT-medewerker helpen bij zaken rondom het Bibliotheeksysteem of bij het 

aanmaken van passen. 

5.3 Het ideale plaatje één Bibliotheek en één school
Voor een samenwerking tussen één school en één mbo-locatie is de volgende rolverdeling wenselijk: 

Figuur 12: Organogram samenwerking één Bibliotheek en één school.

5.4 Het ideale plaatje meerdere bibliotheken en meerdere schoollocaties 

Veel mbo-instellingen hebben verschillende locaties in verschillende gemeenten, wat soms ook betekent dat verschillende 

bibliotheken één mbo moeten bedienen met verschillende locaties in meerdere gemeenten. Aannemelijk is dat de school op 

elke locatie dezelfde aanpak en hetzelfde aanbod wil en daarmee geen onderscheid wil ervaren tussen de (in dit voorbeeld 

drie) verschillende betrokken bibliotheken. Idealiter zou je de rollen daarom als volgt verdelen:

 

Figuur 13: Organogram samenwerking meerdere bibliotheken en meerdere schoollocaties

 

 

Stuurgroep

Bibliotheek directie

 

Adviesraad

POI en andere bibliotheken

 

Gedelegeerd
opdrachtgever

Teammanager

 

Projectleider

Expert / coördinator

 

Projectteam
locatie 1

Leesconsulent (werkt samen met 
docent en student)

De stuurgroep formuleert een heldere opdracht voor de 
projectleider. Deze taak kan ook gedelegeerd worden aan 
de gedelegeerde opdrachtgever (met mandaat). De 
stuurgroep of gedelegeerde opdrachtgever stelt finan-
ciële middelen beschikbaar, vraagt om tussentijdse 
terugkoppeling en stuurt bij/aan, biedt ondersteuning 
aan de projectleider en stelt uren beschikbaar voor het 
projectteam. 

De projectleider maakt een plan van aanpak en begroting, 
geeft tussentijdse terugkoppeling en houdt afspraken 
scherp. De projectleider acteert na bij-/aansturing van de 
stuurgroep/ gedelegeerde opdrachtgever en escaleert 
indien nodig aan de stuurgroep/gedelegeerde opdracht-
gever en stuurt het projectteam aan/bij met duidelijke 
actiepunten, evaluatiemomenten en begeleiding. 

Het projectteam voert actiepunten uit en rapporteert 
aan projectleider. 

 

 

Stuurgroep

Bibliotheek directie
 

Adviesraad

POI en andere bibliotheken

 

Gedelegeerd
opdrachtgever

Teammanager
 

Projectleider

Expert / coördinator

 

Bibliotheek 2
(voor schoollocatie 2)

Leesconsulent (werkt samen 
met docent en student)

 

Bibliotheek 3
(voor schoollocatie 3)

Leesconsulent (werkt samen 
met docent en student)

 

Bibliotheek 1
(voor schoollocatie 1)

Leesconsulent (werkt samen 
met docent en student)
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Deze manier van samenwerking betekent dat er niet alleen afspraken over rollen, taken en verantwoordlijkheden gemaakt 

moet worden met de school, maar ook met de andere betrokken biblitoheken. Voor deze verdeling is het wenselijk om 

één projectleider aan te stellen die alle betrokken bibliotheken vertegenwoordigt. Dit vergt van de projectleider een 

helicopterview op procesniveau en constant schakelen tussen de globale en lokale situatie. Het contact en de terugkoppeling 

naar de verschillende projectteams (hier Bibliotheek 1,2 en 3 genoemd) moet goed zijn en regelmatig gebeuren. Voor de 

rol van projectleider kan gekozen worden voor een projectleider afkomstig van één van de deelnemende bibliotheken 

(met steun van de andere bibliotheken) of een externe projectleider via de POI. In de stuurgroep en adviesraad kunnen 

vertegenwoordigers van de betrokken bibliotheken zitten (denk aan directieleden, managers educatie, een medewerker van 

de POI en (externe) experts). 

5.5 Samenvatting hoofdstuk 5
Alvorens met een school samen te werken, is het van belang een heldere rolverdeling binnen de Bibliotheek te maken: wie 

is waar verantwoordelijk voor? Dit helpt je bij het maken, bijsturen en aanpassen van afspraken. Ook geeft het inzicht in de 

juiste gesprekspartner op school.

Afhankelijk van de omvang van de mbo-instelling zijn verschillende rolverdelingen wenselijk. Wanneer je uitgaat van een 

school en een Bibliotheek is het wenselijk een stuurgroep, adviesraad, projectleider en projectteam te hebben. Wordt de 

samenwerking omvangrijker op meerdere locaties in verschillende gemeenten, waardoor er meer bibliotheken betrokken 

zijn? Dan is het wenselijk om één projectleider aan te stellen die alle betrokken partijen vertegenwoordigt. Zie voor 

een uitgebreidere behandeling van de verschillende rollen en actiepunten de publicatie van Probiblio: Themapublicatie 

geletterdheid mbo; Maatschappelijke opgaven in relatie tot het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland, hoofdstuk 6 en bijlage 2. 

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
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6. Stappenplan voor een 
     samenwerking met het mbo

Om bibliotheken die met het mbo willen samenwerken handvatten te geven bij het opzetten van een samenwerking, volgt 

hieronder een stappenplan die je als Bibliotheek en als POI kunt doorlopen; vanaf het eerste idee voor samenwerking tot een 

uiteindelijk concreet plan. 

6.1  Stappen op hoofdlijnen 
1. Oriëntatie  

In deze eerste fase kijken naar de relatie geletterdheid en mbo, hoe het mbo in elkaar steekt en werkt en hoe de eigen 

organisatie erin staat.

2. Regionale situatie in kaart brengen 

Hoe staat het er regionaal voor qua geletterdheid en welke vorm heeft de aanwezigheid van het mbo in de regio? 

Regionaal kan ook lokaal zijn (gemeenteniveau) en op provinciaal niveau. Op welke niveaus gekeken wordt hangt ook 

af vanuit welke vraag en vanuit welke partijen gestart wordt met een samenwerking.

3. Regionale aandachtspunten benoemen 

Het gaat hierbij om lokale/regionale en/of provinciale aandachtspunten, afspraken en beleidsprioriteiten relevant voor 

de samenwerking met het mbo binnen/met het Bibliotheeknetwerk, de (lokale) overheid en het mbo.

4. Voorwaarden voor succes doornemen en evalueren 

Wat zijn de succesvoorwaarden en wat is er nodig om de succesvoorwaarden te realiseren? Wat is hierbij realiseerbaar 

voor jouw Bibliotheek en wat niet? De bouwstenen van de Bibliotheek op school geven hierbij een goed kader.

5. Opzet voor samenwerking maken 

Deze opzet kun je maken met behulp van de randvoorwaarden voor een goede samenwerking met het mbo en een 

samenwerkingsovereenkomst van de Bibliotheek op school.

 

6.2 Uitwerking stappenplan samenwerking met het mbo 
1. Oriëntatie

Verdiep je in:

• hoe de eigen Bibliotheek tegenover samenwerking met het mbo staat en wat de Bibliotheek al op het gebied van 

mbo-studenten doet;

• mogelijke ingangen die er al liggen, bijvoorbeeld via de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 

huiswerkbegeleiding, of mbo’s die al toenadering hebben gezocht;

• het belang en de inhoud van aanpak van geletterdheid op het mbo (zie ook hoofdstuk 2), dit is ook belangrijk voor 

de profilering; 

• het waarom en hoe leesbevordering in de aanpak de Bibliotheek op school een verschil kan maken in geletterdheid 

op het mbo (motivatie en ambitie);

• de complexe organisatie en opzet van het mbo (zie ook hoofdstuk 1);

• de Monitor de Bibliotheek op school mbo, waarmee de activiteiten op school, het leesgedrag en het 

leesplezier van leerlingen jaarlijks landelijk in kaart worden gebracht, evenals de effecten van de inzet van 

leesbevorderingsactiviteiten op de leesvaardigheid van de studenten (zie ook paragraaf 4.5).

2. De regionale situatie in kaart brengen

• Breng de lokale/regionale en/of provinciale situatie laaggeletterdheid in kaart (zie hiervoor onder andere 

geletterdheidinzicht.nl en het rapport regionale spreiding van geletterdheid in Nederland).

• Beschrijf het mbo op regionaal en/of provinciaal niveau. Denk hierbij aan zaken als:

 » aantal mbo-instellingen en vestigingen;

 » overlap lokale vestigingen mbo’s en bibliotheekvestigingen; 

 » aantal studenten; 

 » de gegeven opleidingen;

 » niveaus van de opleidingen (van belang voor het inschatten van geletterdheid en aanpak); 

https://geletterdheidinzicht.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/regionale-spreiding-van-geletterdheid-nederland
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 » waar leesbevordering onder valt (Nederlands, Burgerschap, vakoverstijgend*);

 » besluitvormingsstructuur aanwezige mbo’s en de relevante contactpersonen voor de Bibliotheek. 

Zie voor een voorbeeld de publicatie van Probiblio: Themapublicatie geletterdheid mbo; Maatschappelijke 

opgaven in relatie tot het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland - bijlage 1, begin paragraaf 2.2, paragraaf 2.3 en de 

interactieve kaart met mbo’s plus bibliotheken voor Zuid-Holland.

• Bestudeer praktijkvoorbeelden/pilots in de regio of nabijgelegen regio’s (zie gepubliceerde praktijkvoorbeelden). 

• Bekijk in welke mate de aanwezige mbo-organisatie(s) gemeente-overschrijdend is/zijn en wat daarbij het 

spanningsveld is voor een samenwerking tussen deze mbo(‘s), lokale bibliotheken en gemeenten.

• Controleer of er al wensen liggen bij de mbo’s in de regio.

* Interessant is de mogelijke overlap tussen leesbevordering en burgerschap. Zo zijn studenten die je laat meedenken over de collectie 

en het programma tegelijkertijd bezig met leesbevordering én burgerschap. Bekijk voor meer informatie over Burgerschap de 

website van het Kennispunt mbo Burgerschap of lees de brochure Lezen over burgerschapsthema’s, de praktijk op het Deltion College 

in Zwolle. 

* Kijk voor meer informatie over taal (en rekenen) en vreemde moderne talen op de website van het Kennisnet mbo Taal en Rekenen. 

3. Benoem specifieke regionale aandachtspunten

Breng in kaart of er na het afvinken van bovenstaande stappen specifieke lokale/regionale en/of provinciale 

aandachtspunten en afspraken zijn met betrekking tot, en/of relevant voor, de samenwerking met het mbo en 

leesbevordering. Denk aan:

• beleidsprioriteiten van lokale overheden en binnen het Bibliotheeknetwerk, waarbij kan worden bekeken of 

er aanknopingspunten zijn zoals leesbevordering, laaggeletterdheid, kansengelijkheid, armoedebestrijding of 

leerachterstanden; 

• bestaande afspraken tussen bibliotheken en het mbo; 

• de opzet en mogelijkheden van de POI om bij te dragen;

• opdrachten van gemeenten aan bibliotheken;

• beschikbare financiële bronnen/subsidie die ingezet kunnen worden;

4. Voorwaarden voor succes nagaan 

Ga de voorwaarden voor succes, genoemd in paragraaf 4.7, één voor één na. Bepaal per voorwaarde het volgende:

• in welke mate dit al dan niet goed geregeld is, of te regelen is, lokaal, regionaal en/of provinciaal; 

• waar de aandachtspunten liggen voor jouw regio en Bibliotheek(netwerk);

• wat de grenzen/limieten zijn binnen de mogelijkheden van de Bibliotheek/het netwerk; 

• wat, gezien bovenstaande, realiseerbaar is voor de Bibliotheek en het netwerk;

• of op basis van bovenstaande een succesvolle samenwerking opgezet kan worden;

• zo niet, wat dan nog gedaan moet worden om dit wel te kunnen realiseren.

Voor meer informatie, zie paragraaf 6.1 van de themapublicatie van Probiblio en de publicatie Meer lezen, beter in taal 

- mbo en de praktijkbeschrijvingen van Stichting Lezen. Zie ook hoofdstuk 4 waarin de bouwstenen van de Bibliotheek 

op school, de relatie tussen deze bouwstenen en de voorwaarden voor succes staan beschreven. 

5. Samenwerking(smodel) opzetten 

Onderteken een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren met de betrokken partijen. Formuleer een 

gezamenlijke visie en doelen. Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden essentieel: 

• een taalbeleid;

• leesbevorderende activiteiten;

• een professionele begeleiding en coördinatie;

• een leesomgeving. 

Bepaal de verschillende rollen, gesprekspartners, bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar voorbeeld van de 

beschrijvingen in hoofdstuk 5. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst 

met het mbo staan in de toolkit van de bouwsteen Netwerk & Beleid, onder het kopje beroepsonderwijs.

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
https://burgerschapmbo.nl/
https://www.lezen.nl/publicatie/lezen-over-burgerschapsthemas/
https://taalenrekenenmbo.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/samenwerken-met-het-mbo
https://www.lezen.nl/publicatie/meer-lezen-beter-in-taal-mbo/
https://www.lezen.nl/publicatie/meer-lezen-beter-in-taal-mbo/
https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/netwerk-en-beleid.html
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