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De belangrijkste bevindingen, conclusies en 
tips van de Kenniskaravaan 2017.

Ontmoeten, inspireren en verdiepen…

1	 Francien	laat	je	tieten	nog	eens	zien
 Over sexting en digitale weerbaarheid

2	De	klapdeur	open	
  Over Boekstart en de Bibliotheek op school in Integrale Kindcentra

3	 Boekpromotie	2.0	
 Maak kennis met inspirerende werkvormen en tools 

4	Let’s	YouTube
 Neem een kijkje in de wereld van boekvloggers

5	Samen	de	ruimte	in
  Cultuureducatie en de Bibliotheek op school: hoe leg je de verbinding?

Inhoud

Bibliotheken ontwikkelen zich in een razend tempo tot dynamische kennisinstellingen 
die zich in het hart van de samenleving bevinden. De bibliotheek is meer dan ooit in 
staat om zichzelf opnieuw uit te vinden, en iedereen de kans te bieden zich persoonlijk te 
ontwikkelen en kennis op te doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan 
onze (media)maatschappij. 

Om bibliotheekmedewerkers te inspireren en ontwikkelingen binnen hun vak met 
elkaar te delen is er de Kenniskaravaan. Ontmoeten, inspireren, verdiepen, ontdekken 
en (samen) doen staan hier centraal. De bijeenkomsten van de Kenniskaravaan vinden 
plaats op bijzondere locaties in Brabant en Limburg en staan in het teken van een thema 
rondom leesbevordering en/of digitale geletterdheid. In dit inspiratiedocument delen 
we de belangrijkste bevindingen, conclusies en tips uit de vijf bijeenkomsten van de 
Kenniskaravaan in 2017. Veel leesplezier!

Waarom de Kenniskaravaan?
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Francien Regelink 
(Auteur van het boek Francien laat je tieten nog eens zien) 

Sander de Gruijl 
(Helpwanted)

Over sexting en digitale weerbaarheid

Francien laat je tieten nog eens zien

Francien Regelink 
(Auteur van het boek Francien laat je tieten nog eens zien) 

Sander de Gruijl 
(Helpwanted)

De sprekers

Bijna een kwart van de Nederlandse jongeren heeft weleens 
een naaktfoto of een foto met daarop iemand in ondergoed 
ontvangen. Vooral onder jongeren in de leeftijd twaalf tot 
zeventien jaar kan sexting voor grote problemen zorgen. Want 
als het mis gaat, kan een pikante foto bedoeld voor je vriend of 
vriendin je nog jaren blijven achtervolgen. 

Zo werd Francien Regelink op haar vijftiende slachtoffer van 
wat we inmiddels sexting noemen. Ze liet voor de webcam 
haar borsten zien aan de knapste jongen uit de klas, op wie ze 
verliefd was. De jongen maakte zonder haar medeweten een 
screenshot en de volgende dag hingen de foto’s van Franciens 
borsten door de hele school. Ze schreef er een boek over met 
de sprekende titel: ‘Francien laat je tieten nog eens zien’.

Inleiding

Het is belangrijk dat in het onderwijs voldoende voorlichting 
gegeven wordt over dit onderwerp. Hiervoor kan bijvoorbeeld 
gebruik worden gemaakt van de gratis lespakketten van 
Helpwanted. Op deze manier worden jongeren geïnformeerd 
over de risico’s van sexting en waar zij terecht kunnen als 
er iets misgaat. Zo adviseert Helpwanted om in geen geval 
geld over te maken naar de dader, zo veel mogelijk bewijs te 
verzamelen, het contact met de dader direct te verbreken, 
aangifte te doen, de website waar het contact is ontstaan op de 
hoogte te brengen en beelden van jezelf te zoeken via Google 
Alerts. 

Duidelijk is dat het taboe rondom sexting, sextortion en 
grooming moet verdwijnen om te voorkomen dat slachtoffers 
hun probleem voor zichzelf houden en in sommige gevallen 
zelfs geen uitweg meer zien. Dus praat erover en zorg ervoor 
dat het onderwerp bespreekbaar wordt!

Maak het bespreekbaar!
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Liefde maakt blind en laat je gekke dingen doen. 
Francien Regelink, auteur. 

https://www.helpwanted.nl/opvoeders/scholenpagina/
https://www.helpwanted.nl
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Sexting:
Een samentrekking van de Engelse woorden ‘Sex’ en 
‘texting’, oftewel het versturen van seksueel getinte 
berichten met bijvoorbeeld apps, sms’jes of social media. 

Sextortion:
Afpersing met een seksueel getinte foto of video van het 
slachtoffer.

Grooming: 
Als een volwassene via ICT contact legt met een kind, 
met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel 
om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische 
afbeeldingen te produceren.

Definities

•  Lespakket
  My true story. In My true story wordt het 

onderwerp sexting bespreekbaar gemaakt in de 
klas, door in gesprek te gaan met de leerlingen. Zo 
werkt de klas toe naar een groep die in vertrouwen 
met elkaar omgaat. Hoeveel procent van de 
jongeren heeft weleens naaktfoto’s of filmpjes 
ontvangen? Is sexting volgens de wet strafbaar? En 
hoe lang blijft een foto bewaard op het internet? Dit 
lespakket koppelt mediawijsheid en leesplezier aan 
elkaar door middel van waargebeurde verhalen.

•  Boek
  Onder mijn huid door Marlies Slegers. Als de 

zestienjarige Coco een relatie krijgt met Nick, 
vraagt hij haar naaktfoto’s van zichzelf te sturen. Hij 
zal ze meteen verwijderen. Maar al snel verspreiden 
de foto’s zich door de hele school. Vanaf ca. dertien 
jaar.

•  Dramaserie
  De slet van 6 VWO. De nieuwe vlam van de slimme 

maar onzekere Laura daagt haar uit om een sexy 
foto van zichzelf op te sturen. De foto lekt uit en 
Laura’s wereld stort in. Terwijl ze het mikpunt 
wordt van pesterijen, probeert Laura te achterhalen 
wie een gevaarlijk spel met haar speelt.

•  Tv-programma
  Mag ik je tieten zien? In het drieluik ‘Mag ik je 

tieten zien?’ laat Tatum Dagelet, zelf moeder van 
een tienerdochter, zien wat er kan gebeuren als 
jouw pikante selfie opeens niet meer privé is.

•  Factsheet
  De feiten en cijfers over online mediagebruik en 

sexting in Nederland in beeld

Tips

Neem contact op met  
Mirjan Albers   Sophie Vijgen

Meer weten?

https://www.cubiss.nl/webshop/producten/my-true-story
https://www.bol.com/nl/f/onder-mijn-huid/9200000040540792/
https://www.npo3.nl/de-slet-van-6-vwo/POMS_S_AT_11122794
https://www.npo.nl/mag-ik-je-tieten-zien/VPWON_1277238
https://veiliginternetten.nl/media/medialibrary/2017/02/Factsheet_-_onderzoek_Safer_Internet_Day_2017_-_Sexting_onderzocht.pdf
mailto:m.albers%40cubiss.nl%20?subject=
mailto:s.vijgen%40cubiss.nl%20?subject=
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Het voelt voor iedereen als een pre om een schoolbieb te hebben.
Yannic Oosterling, Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch

Boekstart en de Bibliotheek op school in Integrale Kindcentra 

De klapdeur open

Er komen steeds meer Integrale Kindcentra 0-12 
jaar. Veel bibliotheken hebben een structurele 
samenwerking met kinderopvanginstellingen 
en basisscholen via de programma’s BoekStart 
in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school. 
Maar hoe kun je deze ook in Integrale Kindcentra 
integreren? Wat komt daarbij kijken, hoe pak je dit 
proces aan, wie zijn je gesprekspartners en hoe sluit 
je aan bij de uitgangspunten van kindcentra? In 
deze Kenniskaravaan vertelden twee medewerkers 
van de  Bibliotheek ’s-Hertogenbosch zowel in 
’s-Hertogenbosch als in Sittard over hun aanpak. 

Inleiding

José Peijen  
(Cubiss)

Annette Janssen  
(Bibliotheek ’s-Hertogenbosch)

Yannic Oosterling  
(Bibliotheek ’s-Hertogenbosch)

De sprekers

Onderwijs, zorg en opvang op één plek. Dat is het uitgangspunt 
van de Integrale Kindcentra 2020. Elk kind van 0 t/m 12 jaar krijgt 
recht op toegang tot zo’n centrum. Kindcentra 2020 werkt met 
een gezamenlijk wettelijk en financieel kader met één visie en 
één leiding. De gemeente speelt een regisserende rol. Er is één 
dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, 
natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Er wordt gewerkt 
volgens een gedeelde pedagogische visie en er is sprake van 
doorgaande ontwikkelingslijnen.

Wat is een Integraal Kindcentrum?
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Neem contact op met  
Jose Peijen   Elly Cuijpers

Meer weten?
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•  Wil je ouders in de bibliotheek krijgen? Kondig aan dat je  
in een bijeenkomst videobeelden van hun eigen kind in  
de groep laat zien! 

•  Visueel herkenbaar zijn als bibliotheek is belangrijk.  
De bibliotheek ’s-Hertogenbosch doet dat met ‘Siep van de Bieb’.

•  Zorg in alle Bibliotheek op school locaties voor herkenbare (interieur)elementen, 
zoals een ‘voorleesstoel’ of een ‘voorleesjas’.  

•  In Kindcentra wordt de Bibliotheek op school aangevuld met boeken voor nul tot 
vier jaar. En nee, dit zijn geen beduimelde en gescheurde boeken in een mandje op de 
grond. Yannic: ‘Je moet kinderen leren hoe je goed met boeken om moet gaan. En ja, 
dan gaat het weleens fout.’

Tips

•  De uitgangspunten van een Integraal Kindcentrum (zie dit filmpje) zoals 
die door Kindcentra2020.nl zijn geformuleerd. 

•  In deze prezi vind je onder andere informatie over netwerk en beleid, de 
expertise van de leesconsulent en financiën. 

Bekijk ook 

De Bibliotheek op school kan Integrale Kindcentra grote meerwaarde bieden op de volgende 
gebieden:
• ouderbetrokkenheid;
• pedagogische aanpak en doorgaande leerlijn;
• externe communicatie en PR.

Maar voor het zover is, moet er wel wat gebeuren. Al zitten de peuterspeelzaal, het basisonderwijs 
en de kinderopvang in een Integraal Kindcentrum in één gebouw, er zit wel een klapdeur 
tussen – letterlijk en figuurlijk. Om deze open te krijgen ontplooide de bibliotheek verschillende 
initiatieven, zoals:
•  Peuter- en ouderbieb: elke maandag en donderdagochtend start de peuterspeelzaal in de 

Bibliotheek op school. De dag begint met een liedje als vast ritueel. Samen met hun ouders 
kiezen de kinderen boekjes uit. De leesconsulent leest een verhaal voor. Ouders kunnen zo zien 
hoe kinderen genieten van voorlezen. 

•  Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals een leesclub voor kleuters.

En wat kan de Bibliotheek op school betekenen?

Als we niet ergens een connectie met het onderwijs vinden  
en daar een plus op geven, dan hebben we geen rol meer.
Annette Janssen, Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch

Il
lu

st
ra

ti
e:

 M
a

ri
jk

e 
va

n
 V

el
dh

ov
en

mailto:j.peijen%40cubiss.nl?subject=
mailto:e.cuijpers%40cubiss.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI&feature=youtu.be
http://www.kindcentra2020.nl
https://prezi.com/iq81-1sztkyo/cubiss_kenniskaravaan-2017/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI&feature=youtu.be
https://prezi.com/iq81-1sztkyo/cubiss_kenniskaravaan-2017/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Maak kennis met inspirerende werkvormen en tools 

Boekpromotie 2.0 

Rian Visser 
(Schoolschrijver)

Anja Vereijken 
(Schoolschrijver)

Jessica Schipper 
(Bibliotheek Oosterschelde)

Heidi de Jonge 
(Bibliotheek Oosterschelde)

De Sprekers

Wanneer kinderen leren lezen, maken ze een enorme stap in hun ontwikkeling. Er gaat een wereld voor ze 
open. Het kunnen lezen maakt kinderen ontzettend trots en is een enorme boost voor hun zelfvertrouwen. 
Ze worden er ook zelfstandiger van. Veel kinderen zijn de eerste periode dat ze leren lezen dan ook erg 
enthousiast. Jammer genoeg neemt dit enthousiasme bij vele kinderen in de loop van de tijd af en wordt lezen 
steeds meer iets dat moet voor school. 

Door samen te lezen, te praten over wat er gelezen wordt en het kind zelf te laten bepalen wat het wil lezen (dus 
ook strips of tijdschriften wanneer het daar de voorkeur aan geeft, leer je kinderen plezier te hebben in lezen). 
En een kind dat plezier heeft in lezen wordt er vanzelf steeds beter in, waardoor hij/zij gemotiveerd blijft.

Inleiding

Er zijn geen kinderen die niet van lezen houden, hoogstens 
kinderen die het juiste boek nog niet hebben gevonden.
Anja Vereijken, Schoolschrijver
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Neem contact op met  
Jose Peijen Sanne van Heijst

Meer weten?
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•  Book Creator:  Laat leerlingen hun eigen boek/werkstuk op de iPad maken door 
middel van teksten, foto’s en video van de filmrol van de iPad.

•  Puppet Pals HD:  kies de betaalde variant (4,50 euro) om eenvoudig leuke filmpjes 
te kunnen maken, waarin een boekpersonage (of jijzelf!)  kan figureren.

•   Imovie:  op een simpele manier kan met dit programma een boektrailer worden 
gemaakt, met een professioneel uitziend resultaat. Zie dit voorbeeld van wat een meisje 
uit groep 7 maakte. 

•  Triller  , Videoscribe  en Videostar  : hiermee kun je gemakkelijk en snel 
(ook op je telefoon) een filmpje maken. Zie dit voorbeeld van een filmpje gemaakt met 
Videostar.

•  PowerPoint: Wist je dat je PowerPoint presentaties ook als filmpje kunt opslaan?   
Bekijk dit prachtige filmpje over het boek Boer Boris. 

•  Kahoot!  : gratis en gemakkelijk quizzen maken met een smartphone of computer. 

•  Mentimeter   : zet smartphones tijdens je les in om te stemmen en zie meteen op 
het digibord de uitslag.

•  Heb jij succes op scholen met een bijzondere boekpromotieactiviteit? Post jouw 
succesverhaal in deze padlet 

 
  en laat je inspireren door anderen. 

Heb je al eens aan deze tools gedacht?

•  Maak gebruik van een ‘raadgedicht’ op school. Op deze website 
wordt zowel voor het primair onderwijs als het voortgezet 
onderwijs tien weken lang elke week een gedicht met een 
ontbrekend woord online gezet. De lezer denkt op deze manier 
met de dichter mee en wordt uitgedaagd creatief met taal aan de 
slag te gaan.

•  Bekijk de lessuggesties van Rian Visser op haar website  
rianvisser.yurls.net

•  Installeer een brievenbus. Hierin kunnen kinderen hun berichten 
speciaal voor jou kwijt.

•  Taal is overal en je kunt overal over schrijven. Dit brengt Anja in de 
praktijk met een schrijfwandeling. Bekijk hier het filmpje.

Tips

Gelukkig zijn er tal van manieren om het lezen van boeken aantrekkelijk te maken. Zo 
kun je leerlingen laten ‘boekdaten’ door hen te vragen een boek van huis mee te nemen. 
Met dit boek lopen de leerlingen rond op muziek om er vervolgens als de muziek stopt één 
voor één kort iets over te vertellen. 

Een andere manier om met leerlingen op een vernieuwende manier met boeken aan de 
slag te gaan, is door het gebruik van beeld. Laat leerlingen bijvoorbeeld een foto kiezen 
die hen aanspreekt, laat hen enkele vragen beantwoorden en maak daar vervolgens een 
verhaal van. Of laat leerlingen tijdens het voorlezen in de rol van illustrator kruipen en 
hun eigen versie van het verhaal tekenen. Deze les is geschikt voor groep 3 tot en met 8 en 
is hier te downloaden.

Inspirerende werkvormen

mailto:j.peijen%40cubiss.nl?subject=
mailto:s.vanheijst%40cubiss.nl?subject=
https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/imovie/id377298193?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=bMB6hPcooec
http://www.triller.co
http://www.triller.co
https://www.videoscribe.co/en/
https://www.videoscribe.co/en/
https://itunes.apple.com/nl/app/video-star/id438596432?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/video-star/id438596432?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=apNZTAwwBGc
https://www.youtube.com/watch?v=wonYVTqhIc8
https://kahoot.it
https://kahoot.it
https://www.mentimeter.com
https://www.mentimeter.com
https://padlet.com/jpeije/n6lksn6cisit
https://padlet.com/jpeije/n6lksn6cisit
http://raadgedicht.nl
http://rianvisser.yurls.net/nl/page/
https://www.youtube.com/watch?v=ulItSw6t6Gs
http://raadgedicht.nl
http://rianvisser.yurls.net/nl/page/
https://www.youtube.com/watch?v=ulItSw6t6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=wonYVTqhIc8
https://www.youtube.com/watch?v=apNZTAwwBGc
http://www.rianvisser.nl/downloads/illustratiesinkinderboeken.pdf
http://www.rianvisser.nl/downloads/illustratiesinkinderboeken.pdf


BookTube is de nieuwe boekenclub, maar dan online.
Claudia de Graaf, boekblogger
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Een inkijkje in de wereld van boekvloggers…

Let’s YouTube

Jørgen Hofmans 
(boekvlogger bij landvanlezen.nl) 

Claudia de Graaf 
(boekblogger bij howaboutabook.nl)

Sprekers

Waar videocontent jarenlang vooral werd geproduceerd door professionals, heeft YouTube de wereld van video 
gedemocratiseerd. Iedereen kan nu – met behulp van technologie zoals mobiele telefoons en webcams – zijn eigen media met de 
rest van de wereld delen. Zo zijn videodagboeken in de vorm van vlogs inmiddels de normaalste zaak van de wereld. De miljoenen 
abonnees van de vloggers uit binnen- en buitenland zeggen genoeg over de populariteit van persoonlijke videodagboeken. 

Enzo Knol, Kwebbelkop en Monica Geuze kende je misschien al.. maar wist je dat er ook steeds meer boekvloggers zijn? Neem 
eens een kijkje op BookTube, een YouTube kanaal dat wereldwijd een groot publiek bereikt en mensen inspireert om te gaan 
lezen en hun ervaringen met elkaar te delen. Nieuwsgierig? Maak eens kennis met: Sanne Vliegenthart, Chinouk Thijssen,  
A bookworm life, Adorable books en Vlogboek. 

Inleiding

4

https://www.landvanlezen.nl
http://howaboutabook.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vuriQTXpjr4
https://www.youtube.com/channel/UCTcW8nW9BeTqDMDNsmCVb5g
https://www.youtube.com/channel/UCcEZdfDY9u3njycumYyD7zA
https://www.youtube.com/user/adorablebooksnl
https://www.youtube.com/watch?v=AvV-Pw7gfQw
https://www.youtube.com/watch?v=vuriQTXpjr4
https://www.youtube.com/channel/UCTcW8nW9BeTqDMDNsmCVb5g
https://www.youtube.com/user/adorablebooksnl
https://www.youtube.com/channel/UCcEZdfDY9u3njycumYyD7zA
https://www.youtube.com/watch?v=AvV-Pw7gfQw


Neem contact op met  
Sophie Vijgen Mirjan Albers
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Wil jij een vlog maken? Jørgen Hofmans geeft je tien praktische tips: 

1  Bedenk van te voren hoe lang je wilt dat het filmpje duurt.  
Maar let op! Een vlog is vaak kort: ongeveer anderhalf à twee minuten.

2  Gebruik een statief, dan krijg je strakkere beelden. Koop bijvoorbeeld bij Action een 
selfiestick en haal er het bovenste deel af. Wil je het iets professioneler aanpakken?  
Schaf dan een steadycam-statief aan om een stabiel beeld te houden. Bijvoorbeeld de  
Dji osmo mobile. 

3  Houd je smartphone altijd horizontaal. 

4  Let op dat je geen kinderen filmt die van hun ouders niet in beeld mogen. 

5  Wil je een stem opnemen? Op elke moderne smartphone zit een dictafoon-app. Mail 
het geluidsbestand vervolgens naar je mailadres. 

6  Monteer eerst op papier. Gebruik hiervoor drie kolommen. In de eerste kolom schrijf 
je op wat er in beeld komt. In de tweede kolom schrijf je de tekst en audio. In de derde 
kolom beschrijf je de geluidseffecten. 

7  Gebruik het montageprogramma Movavi Video Editor. Dit mag je gratis uitproberen. 

8  Voeg je tekst aan je filmpje toe? Let er dan op dat je de tijd die je nodig hebt om een 
tekst te lezen maal anderhalf doet. Dit geeft rust aan de kijker. 

9  Sla het project altijd op, zodat je het achteraf nog kunt veranderen. 

10  Start een eigen YouTube-kanaal en een eigen Facebookaccount. Op YouTube kun je 
bijhouden hoe vaak je filmpje is bekeken. 

TipsEr is voor de bibliotheken nog een wereld te winnen op het 
gebied van vloggen. Het is niet alleen een aantrekkelijke manier 
om een nieuwe generatie aan te spreken, het biedt inhoudelijk 
ook tal van mogelijkheden rondom boekpromotie. Het maken 
van een vlog hoeft technisch helemaal niet moeilijk te zijn. Je 
kunt er een vernieuwend, creatief en inspirerend verhaal mee 
vertellen. Kortom, pak die camera en let’s YouTube!

Een wereld te winnen

Het maken van een vlog is net zo makkelijk als het 
maken van een PowerPoint .
Jorgen Høfmans, boekvlogger

Meer weten?

mailto:s.vijgen%40cubiss.nl?subject=
mailto:m.albers%40cubiss.nl?subject=
https://www.statiefshop.nl/product/747217/dji-osmo-mobile.html?tid=pla-295538460876&ref=366025&label=22714-AGI-44215119754-ASI-295538460876-747217&gclid=CjwKCAjwj8bPBRBiEiwASlFLFbQ3ZIeqVPxmlLIBKOlObAomcPSimYZ9YQk-ePVainN3qLaaQV3x-xoCjG0QAvD_BwE
https://www.movavi.com/nl/videoeditor/?gclid=EAIaIQobChMI0vm80b_e1wIVkhobCh33uAWaEAAYASAAEgLOOPD_BwE
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Samen de ruimte in

In deze kenniskaravaan bracht Cubiss bibliotheekprofessionals in contact met de wereld van 
cultuureducatie. Verbindingen zijn er al, van compleet uitgewerkte projecten met aansprekende 
namen (Kunstsmullen, Kinderkunstweek en C-lab) tot voorzichtige stappen in deze richting (‘Ik 
heb gewerkt met rijm in de kleuterklassen en groep 3 en daarbij lessuggesties voor schrijven, 
tekenen en uitvinden uitgereikt.’). 

Vooral de Kinderboekenweek blijkt een aanleiding om de samenwerking te zoeken. De 
samenwerkingspartners van bibliotheken zijn divers: van musea tot erfgoedinstellingen tot 
theatermakers. Toch is er ook nog veel onbekendheid over wat bibliotheken en cultuurpartners 
voor elkaar kunnen betekenen.

Smullen van kunst

José Peijen 
(Cubiss)

Patrice Matthee 
(cultuuradviseur en theatermaker)

Carol Maas 
(Bibliotheek De Domijnen)

Eveline Bongers 
(Bibliotheek De Domijnen)

Hanneke Ickenroth 
(Bibliotheek De Domijnen)

Marcelle Hilgers 
(IDKR8)

Lobke Meekes 
(IDKR8)

De sprekers 

Marktplaatshouders, intermediairs, domeinen, CMK-regelingen…  Hoe zit de 
cultuureducatiewereld precies in elkaar en hoe verhoudt die zich tot de Bibliotheek op 
school? Waar de Bibliotheek op school wordt gefinancierd uit Tel mee met taal, geldt voor 
cultuureducatie de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze is zijn tweede periode 
ingegaan en duurt tot en met 2020. In deze regeling staan vier doelen centraal: 

•  implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied 
kunstzinnige oriëntatie;

•  inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief 
medewerkers op het gebied van cultuureducatie;

•  versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving;

•  het delen van kennis en opgedane ervaringen.

In de provincie Noord-Brabant wordt Cultuureducatie met Kwaliteit uitgevoerd binnen 
de programma’s De Culturele Ladenkast en De Cultuur Loper (de overige plaatsen en 
daarnaast ook enkele plaatsen in Limburg). 

In de provincie Limburg tekende Bibliotheek De Domijnen in 2016 samen met vijf 
andere penvoerders een intentieverklaring rondom de verdeling van de middelen t.b.v. 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze zes penvoerders zijn de Domijnen (regio Sittard-
Geleen), Kumulus (regio Maastricht), Pit Cultuurwijzer (regio Parkstad),  ECI Cultuurfabriek 
(regio Roermond), Rick (regio Weert) en Kunsten Centrum Venlo (regio Venlo). Samen 
met scholen en culturele instellingen zetten ze zich in om cultuureducatie te borgen in het 
curriculum van het onderwijs. Dat doen zij bijvoorbeeld door het maken van een leerlijn 
cultuureducatie op school, maar het kan ook gaan over een traject waarin leerkrachten 
tools krijgen aangereikt om cultuureducatie te integreren binnen de kernvakken. 

De wil en de weg

Cultuureducatie en de Bibliotheek op school: hoe leg je de verbinding?
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Neem contact op met  
José Peijen  Elly Cuijpers

Meer weten?

Mijn blik is verruimd.
deelnemer Kenniskaravaan

•  Voor een aantal samenwerkingsvoorbeelden, zie  de voor deze Kenniskaravaan in 
het leven geroepen padlet. Heb je zelf een mooie aanvulling? Deel het in de padlet!

•  Bekijk de documentaire  Joke van Leeuwen – Een wereld tussen twee oren ter 
inspiratie.

•  Van Kunstbalie (de uitvoerder van De Cultuur Loper) en Cubiss verscheen dit 
najaar een artikel over de verbinding tussen de Bibliotheek op School en De 
Cultuur Loper. In navolging hierop zijn zes pilots gestart waarin deze verbinding in 
de praktijk zal worden gebracht met ondersteuning van Cubiss.

•  Bekijk de presentatie van Bibliotheek De Domijnen over hun werkwijze.

Bekijk ook

Ga aan de slag met de drie culturele competenties 
uit De Cultuur Loper: onderzoeken, creëren en 
reflecteren. Gebruik bijvoorbeeld voor onderzoeken 
en creëren het fragment Toen ik iets moest worden 
uit het boek Toen ik van Joke van Leeuwen. 

Tip

mailto:j.peijen%40cubiss.nl?subject=
mailto:e.cuijpers%40cubiss.nl?subject=
https://padlet.com/jpeije/8z3ld5tmsw6l
https://www.ntr.nl/Het-Uur-van-de-Wolf/6/detail/Joke-van-Leeuwen---Een-wereld-tussen-twee-oren/VPWON_1266087
https://www.cubiss.nl/actueel/samenbrengen-wat-er-al-is-cultuur-leesplezier
https://www.cubiss.nl/actueel/cultuureducatie-en-de-bibliotheek-op-school
https://prezi.com/view/MC4zPPlXCfuIr81NcWsU/
https://www.ntr.nl/Het-Uur-van-de-Wolf/6/detail/Joke-van-Leeuwen---Een-wereld-tussen-twee-oren/VPWON_1266087?
https://prezi.com/view/MC4zPPlXCfuIr81NcWsU/

