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Lees Lezer Leest!

Al een aantal jaar daalt de hoeveelheid lezende jongeren. Nederlandse 15-jarigen lezen zelfs minder dan 

andere scholieren uit de EU (Programme for International Student Assessment (PISA)). Terwijl goed kunnen 

lezen essentieel is voor jongeren om hun weg te kunnen vinden in een steeds complexere samenleving en 

kennis- en informatie-economie. Tegelijkertijd is de concurrentie van digitale media groot, terwijl die niet 

noodzakelijk concurrerend hoeven te zijn. Dat vraagt om creatieve manieren van leesbevordering en het 

stimuleren van leesplezier en leesmotivatie in de kinderopvang en het onderwijs, om zo de (digitale) 

geletterdheid van jeugd en jongeren te vergroten.

Het magazine Lees Lezer Leest! gaat over leesplezier en de positionering van de bibliotheek en haar unieke rol in de onder-

wijsketen. Het staat boordevol informatie en goede voorbeelden uit de onderwijs- en bibliotheekpraktijk. Content die je als 

bibliotheek uitstekend kunt benutten om je rol te positioneren en je stakeholders in het onderwijs en bij de gemeente of zelfs 

binnen jouw bibliotheek te informeren, inspireren, stimuleren en activeren.

Lees Lezer Leest! - editie jongeren & voortgezet onderwijs

KLIK EN LEES HET MAGAZINE LEES LEZER LEEST
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Hoe gebruik je de LeesWijzer?

Het magazine biedt bibliotheken handvatten om in gesprek te gaan met diverse stakeholders. De LeesWijzer brengt in één 
oogopslag in beeld welke content je in dit magazine aantreft en voor wie en met welk doel je het kunt gebruiken. Een paar 
tips om het maximale uit het magazine te halen met behulp van de LeesWijzer:

• Kijk bij de categorie ‘Interessant voor wie?’ en ga na welke collega’s binnen de bibliotheek contact hebben met de genoemde  
 doelgroep. Je collega kan het stuk dan gericht onder de aandacht brengen bij de juiste persoon.

• Benut de tekst in de kolom ‘Inhoud in het kort’ in bijvoorbeeld je e-mail aan een specifiek contact of voor je social media 
 berichten.

• Beschik je over de e-mailadressen van docenten in je werkgebied? Bundel dan de voor hen relevante items en stuur ze 
 gericht naar hen toe in een direct mail of nieuwsbrief.

• Benut de artikelen die passen binnen het beleid van je bibliotheek en die de doelen van je eigen bibliotheek ondersteunen.

• In de kolom ‘Delen via’ tref je een suggestie voor eventueel relevante kanalen om de content te delen.

• Kijk wie je socials volgen en benut de artikelen die voor je volgers relevant zijn.
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Netwerk & 
beleid

Netwerk & 
beleid

Samen werken aan 
meer leesplezier

Vakoverstijgend werken 
aan leesbevordering in 
het vo

Taal is de basis, ook  
voor Geschiedenis

•  Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
•  Schoolleiding, taal- 
 en vakdocenten
• Bibliotheekmedewer- 
 kers

•  Taaldocenten en 
 vakdocenten
•  Schoolleiding
•  Vo-specialisten
•  Beleidsmedewerkers  
 gemeenten

• Relevante social   
 mediakanalen van 
 de bibliotheek en van  
 individuele mede- 
 werkers met relevante 
 contacten denk aan  
 LinkedIn, Twitter.
• Meenemen in nieuws- 
 brief of een persoon- 
 lijke mail aan scholen 
 of ambtenaren.

• Persoonlijke mail naar  
 docenten in je werk-
 gebied. 
• Verspreiden via een  
 centraal contact bij 
 de scholen in je werk- 
 gebied.
• Opnemen op eigen  
 website.
• Verspreiden via relevante   
 social media kanalen  
 van je bibliotheek.

De leesvaardigheid van 
jongeren vergroten, is 
essentieel en vergt 
gezamenlijke inspanningen. 
Met het Leesoffensief Brabant 
wordt daar op provinciaal 
en regionaal niveau aan 
gewerkt. In dit stuk lees je 
wat het offensief behelst, 
hoe het zich vertaalt naar 
de praktijk en wat het 
oplevert voor bibliotheek-
medewerkers, docenten en 
jongeren. 

Van de docent Neder-
lands wordt verwacht dat 
hij aandacht besteedt aan 
lezen en taalontwikkeling. 
Maar wat is de rol van 
ándere docenten? 
Die kunnen echt het verschil 
maken, vindt Gaby Drouen, 
docent Geschiedenis & 
Staatsinrichting op het 
Carolus Borromeus College 
in Helmond. 

Leesoffensief Brabant

Taalbeleid op vo-scholen 
en vakoverstijgend 
werken aan lees-
bevordering

Informeren, inspireren 
en enthousiasmeren

Stimuleren en activeren

Thema

Thema

Titel

Titel

Onderwerp

Onderwerp

Pagina

Pagina

Delen via

Delen via

Interessant  
voor wie? 

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

Met welk 
doel? 
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Inspiratie & 
informatie 

Gelijke kansen voor elk 
kind: een onhaalbare 
zaak?

‘We zijn samen 
verantwoordelijk voor 
het aanpakken van 
kansenongelijkheid’

•  Taaldocenten en 
 vakdocenten
•  Schoolleiding
•  Vo-specialisten
•  Beleidsmedewerkers  
 gemeenten

• Relevante social media  
 kanalen van de biblio- 
 theek en van individuele  
 medewerkers met      
 relevante contacten  
 denk aan LinkedIn,  
 Twitter.
• Meenemen in nieuws- 
 brief of persoonlijke  
 mail aan scholen of  
 ambtenaren.

Hasse van Nunen werkte 
als impactproducent mee 
aan de NPO-serie Klassen. 
Een serie voor onderwijspro-
fessionals die de strijd voor 
gelijke kansen voor kinderen 
en jongeren blootlegt. Vol-
gens Hasse ligt er een grote 
verantwoordelijkheid bij de 
hele samenleving om even-
tuele achterstanden aan te 
pakken. De taalvaardigheid 
en de digitale geletterdheid 
die daaruit volgen, maken de 
kloof tussen kansenongelijk-
heid kleiner.

Samen verantwoordelijk 
voor het aanpakken van 
kansenongelijkheid

Stimuleren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

Inspiratie & 
informatie 

6 x anders lezen

Taalvaardigheid verster-
ken: inspirerende voor-
beelden en verrassende 
inzichten

Taaldocenten en vak-
docenten

• Persoonlijke mail naar  
 taal- en vakdocenten of  
 naar de contactpersoon 
 die je hebt bij de scholen.

Zoek je succesvolle activi-
teiten om de taalvaardigheid 
van jongeren te verbete-
ren? Onderzoeksbureau 
Youngworks onderzocht op 
verzoek van Cubiss welke 
activiteiten verschillende type 
jongeren aanspreken. 

Succesvolle activiteiten  
om de taalvaardigheid  
van jongeren te verbe-
teren? Zie wat werkt 
voor welke jongeren 

Stimuleren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES

KLIK EN LEES
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Expertise & 
kennis 

Webinarreeks over 
lezen voor studenten 
Lerarenopleiding

‘Lezen is niet alleen 
een taak van docenten 
Nederlands, daarvoor 
is het simpelweg te 
belangrijk’

•  Studenten aan de   
 lerarenopleiding
•  Docenten in het voort- 
 gezet onderwijs
•  Bibliotheekmedewer- 
 kers die met jongeren  
 werken

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding.
• Opnemen link naar  
 webinars op de biblio- 
 theekwebsite.

Fontys Hogescholen, de 
Bibliotheek Midden-Brabant 
en Cubiss sloegen de handen 
inéén om toekomstige 
leraren inzichten en handvat-
ten te geven om leesplezier 
onder jongeren te bevorderen. 
Daarvoor ontwikkelden zij 
een driedelig webinar die 
ook voor andere geïnteres-
seerden toegankelijk is.  

Webinarreeks over lezen 
voor toekomstige leraren  
en andere geïnteresseer-
den 

Stimuleren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

Expertise & 
kennis 

Leesmotivatie en lees-
vaardigheid vergroten in 
het voortgezet onder-
wijs

‘Het is in ons aller 
belang dat kinderen en 
jongeren goed met taal 
om kunnen gaan’

•  Bibliotheekdirectie/  
 educatiemedewerkers
•  Schoolleiding, taaldo- 
 centen
•  Verantwoordelijk 
 beleidsmedewerker  
 educatie gemeenten

• Relevante social media  
 kanalen van de biblio- 
 theek en van individuele  
 medewerkers met   
 relevante contacten  
 denk aan LinkedIn,  
 Twitter.
• Meenemen in nieuws 
 brief of persoonlijke  
 mail aan scholen en/ of  
 ambtenaren.

Uit het meest recente 
PISA-onderzoek (2018) blijkt 
dat bijna een kwart van 
de Nederlandse vijftienjarigen 
onder het basisniveau leest 
dat nodig is om maat-
schappelijk te kunnen 
functioneren en dat leesplezier 
afneemt. Een zorgwekkend 
beeld. Hoe lossen we het 
op? En heeft een educatie-
specialist, leescoördinator of 
leesconsulent toegevoegde 
waarde in het voortgezet 
onderwijs? 

Interview met Liselotte 
Dessauvagie,
programmaspecialist de 
Bibliotheek op school 
van Stichting Lezen 
over de meerwaarde 
van het programma 
voor het voortgezet 
onderwijs

Informeren en inspireren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 
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Impact & 
onderzoek 

Impact & 
onderzoek 

Prijswinnende scriptie 
als warm leespleidooi 

Wakker het leesvuur bij 
jongeren aan, kijk naar 
de individuele leesbe-
hoefte

Haal meer uit je data

De Bibliotheekmonitor
als thermometer

•  Taaldocenten
•  Bibliotheekmede- 
 werkers die met  
 jongeren werken

•  Vo verantwoordelijken  
 bibliotheken
•  Educatieteam biblio- 
 theken
•  Bibliotheekdirectie
•  Beleidsverantwoorde- 
 lijke Educatie gemeente
•  Schoolleiding

• Op het onderwijs-
 gedeelte van de  
 bibliotheekwebsite.
• Onderdeel persoonlijke  
 mail naar taaldocenten.

•  Relevante social media  
 kanalen van de biblio- 
 theek en van individu- 
 ele medewerkers met 
  relevante contacten  
 denk aan LinkedIn,  
 Twitter.
•  Meenemen in nieuws 
 brief of persoonlijke  
 mail aan scholen of  
 ambtenaren.

Marlon Schotel, die de mas-
teropleiding #Jeugdliteratuur 
volgde aan Tilburg University. 
Haar scriptie vergeleek de 
leeservaring van twaalf-
jarigen bij het boek ‘Wonder’ 
van R.J Palacio met hun 
kijkervaring bij de gelijkna-
mige film. Resultaat een 
prijswinnende scriptie als 
warm leespleidooi.  

  

Steeds een beetje beter 
worden. Dat willen we alle-
maal voor onze bibliotheken. 
Sharon van de Hoek, Advi-
seur Onderzoek en Ken-
nisdeling bij de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), is betrokken 
bij de Bibliotheekmonitor 
die onder meer samenwer-
kingen tussen bibliotheken 
en scholen voor voortgezet 
onderwijs onder de loep 
neemt. De uitkomsten van 
de monitor zijn interessant 
voor bibliotheken en hun 
stakeholders.

In gesprek met Marlon 
Schotel die de Scriptie-
prijs Leesbevordering 
2018- 2020 won

Bibliotheekmonitor neemt 
samenwerking tussen 
bibliotheken en vo-
scholen onder de loep
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Programme-
ring & 
activiteiten 

Spoken word op 
school: de docent
en de dichter

•  Bibliotheekmedewer- 
 kers die met jongeren  
 werken
•  Taaldocenten

• Persoonlijke mail naar  
 taal- en vakdocenten of  
 naar de contactpersoon  
 die je hebt bij de scholen.

Judith van Oossanen, medi-
athecaris van het Markland 
College in Oudenbosch en 
Spoken Word artiest Jörgen 
Gario vertellen over hoe je 
taalvaardigheid en lees-
plezier op speelse manier 
vergroot door Spoken Word; 
een vorm van poëzie die 
draait om het vertellen en 
delen van persoonlijke ver-
halen in een voordracht. 

Spoken word is een vorm 
van poëzie die draait om 
het vertellen en delen van 
persoonlijke verhalen in 
een voordracht. Het is 
een voorloper van rap.

Stimuleren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

Programme-
ring & 
activiteiten 

Tips van de bibliothecaris
“Programmeren voor 
jongeren? Luister, leer
en inspireer”

•  Bibliotheekmedewer- 
 kers die met jongeren  
 werken
•  Verantwoordelijken 
 programmering  
 bibliotheek

• Persoonlijke mail naar  
 taal- en vakdocenten  
 of naar de contact- 
 persoon die je hebt bij  
 de scholen.

Marjolein Hordijk, program-
mamaker bij De Bibliotheek 
Gelderland Zuid, is betrokken, 
bevlogen en misschien zelfs 
een tikje bezeten van het 
boekenvak. Ze legt met veel 
plezier én succes verbanden 
tussen de bibliotheek, het 
onderwijs en jongeren en 
deelt haar tips. 

Programmeren voor 
jongeren in de biblio-
theek, interview met 
Marjolein Hordijk

Stimuleren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 
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Programme-
ring & 
activiteiten 

Programme-
ring & 
activiteiten 

6 x anders lezen

‘Woordenaars’ verbetert 
leesvaardigheid van 
jongeren. 

6 x anders lezen

Aan de slag met de 
succesvolle Slash-
reeks? B/slash pakt 
jongeren!

•  Taaldocenten en  
 vakdocenten

•  Taaldocenten en  
 vakdocenten

• Persoonlijke mail naar  
 taal- en vakdocenten  
 of naar de contact- 
 persoon die je hebt bij  
 de scholen.

• Persoonlijke mail naar  
 taal- en vakdocenten
 of naar de contact-
 persoon die je hebt bij  
 de scholen.

Docent Nederlands Michelle 
van Dijk werkt aan een mooi 
nieuw concept: ‘Woorde-
naars’; Woordenaars is 
geïnspireerd op een bewezen 
effectieve aanpak in de 
VS, WordGeneration. Elke 
week gaan leerlingen aan 
de slag met een prikkelend 
thema. Ze trainen hun taal-
vaardigheid en leren nieuwe 
begrippen. Het thema komt 
ook bij andere vakken terug.

B/slash is een multimediaal 
en interactief educatieproject 
voor het vo. Een lessenreeks 
en projectdag waarin lees-
plezier en creativiteit samen-
komen. Ook ouders kunnen 
op een leuke manier bij het 
project betrokken worden.

‘Woordenaars’, train 
de taalvaardigheid van 
jongeren aan de hand 
van een prikkelend 
thema en werk aan hun 
woordenschat

B/slash - hét multime-
diale en interactieve 
educatieproject voor het 
voortgezet onderwijs
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Colofon
Lees Lezer Leest! - editie jongeren & voortgezet onderwijs is een digitale uitgave van Cubiss. 
Later dit jaar volgen de editie voor het primair onderwijs en de editie waarin het jonge kind centraal staat.

Al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je met ons delen via educatie@cubiss.nl.

https://www.brabant.nl/
https://www.bibliotheek.nl/
https://www.cubiss.nl/



