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Bronnen (peildatum: 2 oktober 2017):

 - DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

 - Beste Kinderdagverblijf

 (www.beste-kinderdagverblijf.nl)

 - Resultaten gebaseerd op eigen metingen.
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Neem voor meer informatie contact op met:

Arabella Broers, adviseur –

projectleider Innovatie van de educatieve functie

E: a.broers@cubiss.nl  |  T: 06 22 69 45 39.

Samen met de Brabantse bibliothe-
ken stimuleert Cubiss de leesont-
wikkeling & het leesplezier van de 
jonge Brabander en zetten we ons 
volop in voor (verdere) verbetering 
van lees- en mediavaardigheden. 
Het resultaat? In dit feitenrelaas 
brengen we de voortgang en resul-
taten van drie jaar structureel en 
enthousiast samenwerken in beeld.

Lezen is belangrijk. Het stimuleert niet alleen de taalontwikkeling; het vermogen om te kunnen lezen is ook 
een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in deze maatschappij. Leesplezier begint bij zo vroeg 
mogelijk voorlezen. Dit promoten we met het programma Boekstart. In combinatie met de programmalijn de 
Bibliotheek op school en verschillende andere initiatieven zorgen we zo voor een doorgaande leeslijn.

Cijfers geven inzicht, maar ze vertellen slechts een deel van het verhaal. 
Een aantal samenwerkingspartners aan het woord:

• “De schoolbieb kan als bindmiddel zorgen voor het gesprek over leesmotivatie, taalverwerving en woordenschat 
tussen school en kinderopvang binnen het kindcentrum. Het gesprek over een doorgaande lijn wordt gevoerd en men 
weet elkaar beter te vinden op inhoud.” Berry Mom, Manager Educatie Openbare Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch

• “De bibliotheek op school hebben we inmiddels gerealiseerd op 29 basisscholen. We hebben het afgelopen jaar 
van veel schooldirecteuren positieve feedback gehad, ze zijn blij met de bibliotheekvoorziening in de school en de 
aanwezigheid en expertise van de lees-/mediaconsulent”. 
Anneke Schellens, directeur Bibliotheek De Kempen

• “De leerlingen bij wie de Schoolschrijver in de klas kwam hebben zelf aangegeven weer meer naar de bibliotheek te gaan.” 

 Aldus een respondent/deelnemende school in ”Eindevaluatie deelnemende scholen De Schoolschrijver, augustus 2016”

• “Ik waardeer vooral het snelle en deskundige advies van de adviseur op het gebied van leesbevordering bij 
vraagstukken rondom de Bibliotheek op school“. Toos van den Beuken, leesconsulent bibliotheek Helmond-Peel

• “De Schoolschrijver gaf mij als lees- en mediaconsulent de mogelijkheid om nog intensiever in contact te komen met 
de kinderen, het team van leerkrachten en de ouders.”

 Esther Göring, Adviseur Lezen en Media / Mediacoach Bibliotheek De Lage Beemden

• “De invloed van ouders op het leesgedrag van hun kind is essentieel”, zo luidt de boodschap van de bijeenkomst over 
leesopvoeding die wij samen met Cubiss voor ouders organiseren. Met de kennis van Cubiss en met de ondersteuning 
van het Cubiss-netwerk gaat dat zeker lukken! Mai van Limpt, Relatiemanager Onderwijs / Programmamaker 

 De Bibliotheek Hilvarenbeek, bibliotheek Midden-Brabant 

• “Wij zijn blij met de ondersteuning en toegevoegde kennis vanuit Cubiss als aanvulling op ons lokale initiatief: de 
inspiratiebijeenkomst voor ouders en kinderen met dyslexie, als impuls voor het zelfvertrouwen.”

 Selma Coppoolse, bibliotheek Theek 5



3. de Bibliotheek op school (PO&VO) 
Inclusief andere vormen van structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs.

Kwaliteitsverbetering van lees- en mediavaardigheden, op school en thuis door een structurele samenwerking op 

het gebied van lezen, taal en mediawijsheid van onderwijs, bibliotheek en gemeente. debibliotheekopschool.nl

1. BoekStart voor baby’s 
Met BoekStart maken baby’s én ouders kennis met boekjes en

(voor)lezen boekstart.nl.

 

2. BoekStart in de kinderopvang 
 Inclusief andere vormen van structurele  

samenwerking tussen bibliotheek en vve-instelling.

Leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang (0-4 jaar); 

een vervolg op BoekStart voor baby’s. boekstart.nl.

5. De Schoolschrijver
De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenschrijvers in op 

basisscholen om kinderen taalsterk te maken. deschoolschrijver.nl

7.  Vooruit met Voorlezen
Lees voor en blíjf voorlezen. Niet stoppen als een kind eenmaal 

zelf kan lezen; een impuls aan het voorlezen in de midden- en 

bovenbouw, gericht op scholen. lezen.nl

8.  VoorleesExpress
Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om 

voor te lezen. Samen met de ouders krijgen kinderen met een 

taalachterstand extra aandacht. voorleesexpress.nl

9.  Kenniskaravaan
Ontmoeten, inspireren, verdiepen, ontdekken en 

(samen) doen; kennis- en inspiratiebijeenkomsten 

voor bibliotheek- en onderwijsprofessionals. cubiss.nl

10. Cubiss Kennisdag
Jaarlijkse landelijke kennisdag vol inspiratie voor educatiespecialisten, 

leesconsulenten, mediacoaches en onderwijsprofessionals.

6. Vakantielezen
Lezen tijdens de zomervakantie, om een terugval 

in het leesniveau te voorkomen. lezen.nl

  Primair onderwijs      Voortgezet onderwijs      Bibliotheken

  Voorgelezen gezinnen      Betrokken bibliotheken   Deelnemers      Deelnemers uit Brabant  Aantal deelnemers       Gemiddeld aantal deelnemers 
per bijeenkomst

4. Educatieproducten
Het kind staat centraal bij de producten van Cubiss op het gebied 

van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. 

cubiss.nl/webshop
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