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Magazine Lees, Lezer, Leest! –
Jongeren in de wereld
In dit magazine lees je meer over hoe lezen in de breedste zin van het woord jongeren
helpt een plek in de maatschappij te vinden. Leesvaardigheid is een basisvoorwaarde
voor jongeren om mee te doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en
straks, als volwassene.
Leesbevordering is een maatschappelijke opgave waarin onderwijs en bibliotheken
een belangrijke rol spelen. Samen stimuleren we plezier en motivatie voor lezen.
De verdiepende artikelen en goede voorbeelden uit de onderwijs- en bibliotheekpraktijk kun je als bibliotheek uitstekend benutten om je rol te positioneren en je
stakeholders in het onderwijs en bij de gemeente of zelfs binnen de bibliotheek te
informeren, inspireren, stimuleren en activeren.
Je vindt in de LeesWijzer een korte omschrijving van elk artikel waarin staat waarom
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je het moet lezen. Ook krijg je tips over met wie je het artikel kunt delen. We hopen
je met dit magazine te inspireren om aan de slag te gaan, waar mogelijk met het
onderwijs en of je samenwerkingspartner.
Veel leesplezier!

Geen woorden maar daden

Structurele samenwerking Da Vinci College
en de Bibliotheek West-Brabant

Digitaal = taal

“Samen geven we een
slinger aan het Leesoffensief in Brabant”

Beginnen, leren,
verdiepen

“Taalvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met
onze digitale informatiesamenleving”

Gesprek met:
Yvonne Kops, bestuurder bij OMO
Albert Kivits, directeur Bibliotheek Eindhoven

Gesprek met:
Patricia Ham, leesmediaconsulent en specialist vo bij
Bibliotheek West-Brabant
Joyce van Peer, docent Nederlands op het Da Vinci
College

Gesprek met:
Eva van de Sande, programmamanager Digitalig bij
Edux en docent Pedagogiek & Onderwijskunde aan
de Radboud Universiteit

Waarom lezen?
De Brabantse scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO), de Brabantse Bibliotheken en Cubiss zijn vanuit
het Leesoffensief Brabant een intensieve samenwerking
gestart. Doel is om het taalbeleid op alle vo-scholen
te borgen én er met elkaar op een kwalitatieve manier
uitvoering aan te geven.
Dit artikel toont de noodzaak van samenwerken tussen
school en bibliotheek én de urgentie, op strategisch
niveau. Daarnaast krijg je tips hoe je dit aanpakt.
Deel het interview om school- en bibliotheekdirectie te
informeren en inspireren om samen aan de slag te gaan.

Waarom lezen?
Da Vinci College en Bibliotheek West-Brabant werken
nu acht jaar samen. Hun doel: op een structurele,
constructieve manier lezen bevorderen en leesplezier
vergroten op het voortgezet onderwijs. Vakoverstijgend
en schoolbreed.
Lees dit artikel als je meer wilt weten over hoe je samenwerking tussen school en bibliotheek goed op de kaart
zet. Deel het met je contactpersoon op school en zet
samen stappen om de samenwerking structureel in te
bedden bij jouw bieb en bij de school.

Waarom lezen?
Digitale geletterdheid moet expliciet gestimuleerd worden
bij kinderen en jongeren. Hoe kun je in het bestaande
onderwijs daar aandacht aan besteden? En wat is de rol
van de bibliotheek hierin? Eva deelt haar mening hierover
met je en een aantal tips. Deel het artikel met je contactpersoon binnen het onderwijs.
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Erna Sassen

Jongeren in de maatschappij

De docent als rolmodel

“Veel van mijn verhalen
kom ik toevallig tegen”

Hoe laten we jongeren
meedoen, meepraten en
meebeslissen in de samenleving?

De lessen van meneer
Aghzanay

Gesprek met:
Erna Sassen, schrijver van jeugdliteratuur

Gesprek met:
Geeralda Pols, Coördinator communicatie, marketing
en events bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena
Rody Dalnoot van R-Newt

Gesprek met:
Ismail Aghzanay, vo-docent van het jaar en leraar Engels

Waarom lezen?
Erna vertelt waarom ze schrijft. En waarom ze pleit voor
Young Adult-literatuur op de verplichte leeslijst. In het
interview vind je informatie over de achtergronden van
haar boeken, zodat jij de juiste boeken aan de juiste lezer
kunt geven.
Bekijk op pagina 14 van dit magazine de favoriete Young
Adult boeken van Margot van de Gevel (21), YA-fan én
boekenwurm. Vijf boeken die de wereld van jongeren
verbreden.

Waarom lezen?
Als je jongeren in hun ontwikkeling wilt ondersteunen,
dan moet je hen erbij betrekken.
Bibliotheek CultuurPuntAltena en R-Newt vertellen hoe
je jongeren bereikt en wat er nodig is om ze te bereiken.
Je krijgt tips waarmee je direct aan het werk kunt.
Dus, deel het interview met je partner en ga samen aan
de slag!

Waarom lezen?
Ismail geeft les op zijn eigen manier. Zijn werkwijze wordt
bewonderd door collega’s en maakt hem geliefd bij leerlingen. Hij deelt zijn werkwijze met ons en spreekt over
de rol van taal en het positieve effect van lezen.
Een inspirerend verhaal met veel tips.
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Inspirerende initiatieven over spoken word, diversiteit,
poëzie, graphic novels, Read2Me! en Read2You!
en de Boekenweek van jongeren.
Klik hier

De leeswereld van jongeren in kaart

Interview met jeugdbibliothecaris NOBB

Digitaal begint offline

Zien lezen, doet lezen

“Ga naast jongeren staan,
stel je open en luister naar
ze. Dat is een mooie basis
voor het ontwikkelen van
nieuwe projecten”

“De bibliotheek, docenten én
ouders spelen een enorme
rol in het aanleren van digitale vaardigheden”

Gesprek met:
Caroline Heijer specialist vmbo, praktijkonderwijs en mbo
bij Stichting Lezen
Waarom lezen?
Stichting Lezen liet in 2020 onderzoek uitvoeren naar de
leesfrequentie, -attitude en -voorkeuren van Nederlandse
jongeren en jongvolwassenen. Caroline neemt je mee
in het onderzoek en geeft antwoord op de vraag: Hoe
kunnen bibliotheken en onderwijsprofessionals invloed
uitoefenen op het leesklimaat? Leer samen met je
onderwijscontactpersoon de leeswereld van de
verschillende lezers kennen zodat je binnen het
onderwijs en via bibliotheken beter op hun leeswereld
in kunt spelen.
We delen alvast de ervaringen van een boekenwurm,
boektwijfelaar en boekmijder.

Gesprek met:
Merel Kuitert, jeugdbibliothecaris bij de NOBB
(Noord-Oost Brabantse Bibliotheek)

Waarom lezen?
Merel vertelt over het aanbod voor jongeren in haar
bibliotheek. Haar bibliotheek biedt projecten voor middelbare scholen, is actief op social media, heeft een eigen
jongerenpanel en organiseert twee keer per jaar een
festival. Laat je inspireren door haar verhaal. Merel deelt
ook projecten met je die de NOBB zelf ontwikkelde.
Genoeg inspiratie en ideeën om aan de slag te gaan,
dus bel je onderwijscontactpersoon!

Gesprek met:
Andrea Berkelder, coördinator Digitale Geletterdheid
Jeugd van de KB
Waarom lezen?
Onderzoeksbureau CHOICE deed onderzoek onder
jongeren tussen de tien en vijftien jaar oud: hoe digitaal
vaardig is deze doelgroep? En wat hebben ze nodig
om digitaal vaardig te worden en blijven? Andrea gaat
dieper in op het onderzoek. Lees waarom ze de
conclusie zorgelijk vindt maar ook waarom er hoop is.
Interessant is ook haar visie op de rol van de bibliotheek
rondom digitale geletterdheid en waarom deze zo
belangrijk is.
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Vijf favoriete Young Adult boeken die de wereld
van jongeren verbreden.
Klik hier

Colofon
Lees Lezer Leest! – Jongeren in de wereld is een digitale uitgave
van Cubiss.
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Je vindt alle edities van Lees Lezer Leest! op onze website.
Al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je met ons delen
via educatie@cubiss.nl.
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