
Leeskringen

BiblioNu en tbs-kliniek De 
Rooyse Wissel werken samen bij 
aanpak laaggeletterdheid 

De Rooyse Wissel krijgt te maken met een 
steeds grotere groep bewoners die niet of 
slecht kan lezen. Dat belemmert de terugkeer 
in de maatschappij, die volledig is ingericht op 
geletterde mensen. BiblioNu en De Rooyse Wissel 
hebben daarom een leeskring opgericht waar 
bewoners gezamenlijk boeken lezen en erover 
praten. De groep komt om de week bij elkaar, 
onder begeleiding van de bibliothecaris van De 
Rooyse Wissel.  De specialist Laaggeletterdheid 
van de bibliotheek helpt bij de keuze van het 
boek en zorgt voor voldoende exemplaren. 
Tijdens de aftrap van de leeskring heeft schrijver 
René Appel een lezing gehouden. De deelnemers 
en begeleiders van De Rooyse Wissel en van 
Biblionu zijn heel enthousiast. 

Bij de leeskringen is in alle gevallen sprake van 
samenwerking tussen bibliotheken en andere 
instellingen die met laaggeletterden werken. Dit 
leidt tot een goede combinatie waar het gaat om 
het toeleiden van mensen naar de leeskringen 
en het daadwerkelijk organiseren en geven van 
de leeskringen. Alle betrokken partijen en de 
laaggeletterde deelnemers tonen zich na afloop erg 
enthousiast. Leeskringen blijken een toegankelijke 
manier om laaggeletterden leeservaring op te laten 
doen en zo leesvaardigheden en leesplezier te 
vergroten.

Leeskring Centre Céramique 

Marjan Berk was te gast op ROC Leeuwenborgh te 
Maastricht. De deelnemers hadden vooraf haar 
boekje Een goeie truc gelezen. Er waren ruim 45 
leerlingen en diverse docenten. Nadat Marjan had 
verteld over het tot stand komen van het boekje, was 
het aan de cursisten om zelf iets te schrijven. Marjan 
koos een aantal cursisten uit die mochten vertellen 
wat ze hadden opgeschreven. De verhaaltjes waren 
ontroerend, emotioneel of humoristisch. 

Leeskringen door Limburgse bibliotheken
Leeskringen vormen een  laagdrempelige manier voor laaggeletterden om samen over boeken te 
praten en om het enthousiasme voor lezen aan te wakkeren. Verschillende Limburgse bibliotheken 
organiseren daarom ‘leeskringen’ in verschillende vormen voor diverse doelgroepen, variërend van 
cursisten Nederlands en Nederlands als tweede taal op het ROC tot laaggeletterden in gevangenissen en 
tbs-klinieken. Een aantal voorbeelden wordt ter inspiratie toegelicht. 
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Marjan wist iedereen te boeien, de ochtend 
was gezellig en er is veel gelachen. “Wat is de 
schrijfster een leuke vrouw, die ook nog zo’n 

leuke verhalen schrijft. Ik vond het gaaf.”



Leeskring Bibliotheek Landgraaf

Bibliotheek Landgraaf startte in samenwerking 
met SCHUNCK* Bibliotheek met een leeskring voor 
laaggeletterden. Deelnemers komen van Sociale 
Werkvoorziening Relim, Leeskring Samenspraak 
van het Gilde Landgraaf en de leeskring Allochtone 
Vrouwengroep MPS Heerlen. In regio Parkstad is 
het ‘Bondgenootschap Parkstad voor geletterdheid’ 
actief. O.a. de  Parkstadbibliotheken en Cubiss zijn 
bondgenoot. De aftrap van de leeskring vond plaats 
in aanwezigheid van de wethouder, genodigden van 
het Bondgenootschap en Marjan Berk. Gedurende 
vier bijeenkomsten zijn twee boeken van Marjan 
Berk samen gelezen of voorgelezen en er zijn  
filmpjes vertoond van gesprekken met haar. Veel 
deelnemers hebben een tekstje geschreven. Hier 
is een klein bundeltje met foto’s van gemaakt, dat 
iedere deelnemer heeft ontvangen. Dankzij het 
enthousiasme van de deelnemers is dit leesproject 
een succes, een leerzame en plezierige ervaring.

Leeskring in penitentiaire 
instelling Ter Peel en BiblioNu

In vrouwengevangenis Ter Peel is gekozen voor 
een leeskring waarbij zowel het zelf lezen door de 
gedetineerde vrouwen als het voorlezen aan hun 

De leeskringen zijn door Cubiss in samenwerking met 
verschillende Limburgse bibliotheken ontwikkeld en worden 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie 
Limburg. 

www.cubiss.nl

Wilt u meer weten over Leeskringen of andere activiteiten in het kader van de bevordering van geletterdheid? 

Neem dan contact op met Ivette Sprooten (i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65) of met Ilse Lodewijks 

(i.lodewijks@cubiss.nl / 06 20 96 00 51), adviseurs bij Cubiss. 

We verkennen graag samen met u de mogelijkheden. 

Leeskringen
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kinderen centraal staat.  De leeskring bestaat uit 
zes bijeenkomsten waarin steeds een boek wordt 
gelezen.  Het eerste boek was ‘Het gouden uur’ van 
Karin Giphart. Daarnaast organiseert Biblionu een 
serie van drie workshops ‘Voorlezen aan je kind’ 
voor laaggeletterde moeders. De eerste workshop 
werd verzorgd door prentenboekschrijver Erik van 
Os.  De moeders waren zeer gemotiveerd om iets te 
leren dat hun kind verder kan brengen in de wereld.

Boek & Bieb bij SCHUNCK*

SCHUNCK* Bibliotheek en ROC Arcus College 
vinden het belangrijk dat ROC-cursisten NT1 en 
NT2 kennismaken met de bibliotheek, daarom 
organiseren zij samen Boek & Bieb. De cursisten 
leren de weg naar de bibliotheek te vinden, maken 
kennis met het aanbod van het Taalpunt en ervaren 
dat het niet eng is om bibliotheekmedewerkers 
om hulp te vragen. Een docent van ROC Arcus 
College begeleidt de bijeenkomsten. Ook andere 
geïnteresseerden, die moeite hebben met taal en 
digitale vaardigheden, zijn welkom. 

Als opvolging organiseert SCHUNCK* Bibliotheek 
Terugkomdagen Boek & Bieb. Deelnemers lezen 
samen, oefenen op de computer, doen taalspelletjes, 
kijken films en discussiëren. Een groot deel van de 
deelnemers van deze Terugkomdagen neemt ook 
deel aan de eerste leesclub voor laaggeletterden in 
Heerlen.


