
“Leesverarming is een probleem dat veel wordt waargenomen, ook op het voortgezet onderwijs, 
het mbo en het hbo. Wie de basisvaardigheid lezen niet beheerst, krijgt daarom ook vaak andere 
problemen. Op school en ook daarbuiten. Direct en ook later in het leven. Binnen het project 
Innovatie van de educatieve functie ligt daarom de focus op het bevorderen van lezen en het 
plezier in lezen bij Brabantse kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar.”
 

Innovatie van de educatieve functie: gezamenlijk 
commitment geven aan leesbevordering

“We moeten blijven samenwerken om alle 
jeugddoelgroepen in beweging te brengen”

Arabella Broers - projectleider Innovatie van de educatieve functie

Netwerkvorming en kennisdeling 

Cubiss heeft binnen dit project een spilfunctie. We 

zijn altijd bezig met het verbinden van partijen, zowel 

op landelijk als provinciaal en lokaal niveau. Het 

bevorderen van structurele samenwerking tussen de 

Brabantse bibliotheken, het onderwijs en de vroeg- 

en voorschoolse educatie is daarbij een belangrijk 

doel. Specifiek willen we daardoor ondersteunen 

bij de implementatie en borging van de landelijke 

doorlopende leerlijnen voor leesbevordering. Maar 

in algemene zin is er ook werk aan de winkel. Zo 

vanzelfsprekend als bijvoorbeeld bibliotheek en 

basisonderwijs samengaan, zo beperkt trekken 

voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs van nature 

met de bibliotheek op. Reden voor Cubiss om stevig in 

die netwerkvorming, kennisdeling- en ontwikkeling te 

investeren. 

“Door bij de bron te beginnen, kan je die leesvaardigheid 

en het leesplezier duurzaam verbeteren.”

Ook zijn we logischerwijs altijd bezig met innovatie op 

de inhoud, dus het bedenken van nieuwe manieren 

waarop we meer kinderen en jongeren met plezier 

aan het lezen krijgen. Volgend jaar gaan we bovendien 

nadrukkelijk de diepte in met organisaties in de 

vroeg- en voorschoolse educatie, bijvoorbeeld door de 

strategische gezinsaanpak daar onder de aandacht te 

brengen. Op dezelfde manier hopen we ook gezinnen 

die beperkt taalvaardig zijn te bereiken. Door bij de 

bron te beginnen, kan je die leesvaardigheid en het 

leesplezier duurzaam verbeteren.” 

Borging visie en beleid 

“Binnen dit project hebben we al mooie successen 

geboekt, in de vorm van het adviseren over en 

het uitrollen van programma’s, het opzetten 

van structurele samenwerkingen, innoveren en 

kennisontwikkeling. We zijn op landelijk niveau een 

serieuze gesprekspartner op dit thema en hebben bij 

veel pilots en vernieuwingen een waardevolle bijdrage 

geleverd. Onze projecten hebben een groot bereik. 

Dat is iets waar we samen echt trots op kunnen zijn. 

Ook van het enthousiasme en de bevlogenheid van 

de mensen waarmee we samenwerken word ik blij. 

Iedereen heeft de wil en de inzet om te groeien en van 

betekenis te zijn, dat geeft energie.” 

“Ons werk is nooit af. De integrale en strategische 

gezinsaanpak is erg nodig om laaggeletterdheid bij de 

bron aan te pakken en leesplezier te bevorderen. De 

gezamenlijke aanpak binnen het sociale domein is 

belangrijk, maar ook complex. Daar zullen we met z’n 

allen onze schouders onder moeten zetten. Datzelfde 

geldt voor de samenwerking tussen bibliotheken, 

voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Dit soort 

onderwijsinstellingen ziet er totaal anders uit dan 

basisscholen. Leerlingen zijn bovendien veel minder 

makkelijk te bereiken en vast te houden. Er is dus nog 

genoeg te doen!”  
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