LEZEND DOOR

DE KETEN

Het verhaal van de bibliotheek
moet verteld worden! In de loop
van het jaar verschijnen daarom
verschillende publicaties. In dit
tweede deel van de reeks gaan
we in op de samenwerking
tussen de bibliotheek en de
onderwijsketen. We spreken met
docenten en studenten. Wat kan
de bibliotheek het onderwijs
bieden? En wat is daarvoor
nodig?

De leesvaardigheid, leesmotivatie en het leesplezier bij de Nederlandse kinderen
loopt terug. Wat gaat er mis? En wat is er nodig om dat weer terug te brengen?

De Brabantse bibliotheken en Cubiss hebben daarom het Leesoffensief Brabant
opgezet. Dit roept op tot zoveel mogelijk samenwerking tussen onderwijs,

kinderopvang en bibliotheken. Door gezamenlijk de inspanningen rondom
leesvaardigheid uit te bouwen, geven we onze jeugd een toekomst waarin
laaggeletterdheid geen rol speelt.

En er is meer: lezen maakt je een leuker, slimmer en gezonder mens.

Onderzoeken onderschrijven dit keer op keer. Want al lezend vergroot je je

inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend en je ontwikkelt meer
begrip voor de ander. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen
op de arbeidsmarkt. Lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houdt je

letterlijk gezonder. Kortom: een goede leesvaardigheid is van essentieel belang.
Er is natuurlijk al veel samenwerking op het gebied van leesmotivatie en
leesbevordering. Je hoeft niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. In

deze publicatie spreken we met docenten en studenten uit de gehele keten;

kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Wat is de ervaring
achter de cijfertjes? Wat lukt wel en wat lukt niet?

Verhaal 1

Motiveer de leraren in opleiding

De basisschool wordt vaak gezien als dé plek waar

generatie leerlingen begint bij

leerlingen hun leesmotivatie moeten ontwikkelen.

De meeste kinderen leren lezen in de eerste drie jaar
van de basisschool en gaan daarna elk jaar aan de

slag om hun leesniveau te verhogen. Uit de praktijk

blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds
minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf

blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe
enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te

Het motiveren van de nieuwe
het motiveren van de huidige
generatie leraren in opleiding.
Iets waar ze op Hogeschool
De Kempel zeer intensief mee
bezig zijn. Helga vertelt: “In een

curriculumvernieuwing vier jaar

Helga van de Ven

geleden hebben wij jeugdliteratuur

vinden en te behouden?

en leesbevordering als hét speerpunt en dé rode draad

We spreken in dit eerste verhaal met leescoördinator,

vak Nederlands op de pabo iets van jeugdliteratuur zit.”

betiteld. Dat betekent dat er in ieder aanbod van het
Anne vult aan: “Ook met het idee

groepsleerkracht en gedragsspecialist Martha

dat we de taalvaardigheden,

Vlemmings (Basisschool De Raagten, Beek en Donk), pabo

zoals spelling, niet geïsoleerd

docenten Nederlands Anne van Buul en Helga van de

moeten aanbieden, maar dat

Ven en pabo student Rianne Heijmans (Hogeschool De

je ook een betere speller kan

Kempel, Helmond).

worden als je meer leest en
meer schrijft. We hebben binnen
Anne van Buul

het curriculum en daarbuiten allerlei activiteiten die

begint Anne. “Hier op De Kempel hebben we een

eraan bijdragen dat toekomstige leerkrachten zelf weer

zwerfboekenkast opgericht, met veel Young Adult

lezers worden en nieuwe boeken leren kennen, dat ze

literatuur. Iets wat ook gewoon leuk is voor de studenten

weten hoe ze leesonderwijs moeten geven en kinderen

zelf. Daarnaast hebben we een Bookflix wand gemaakt:

tot lezen kunnen aanzetten. Dus van de kinderen betere

een wand met boeken die als het ware geframed worden,

lezers maken. We hebben een dubbele missie.”

zoals Netflix dat doet. En we hebben het Instagram- en
Facebookaccount Kempel Leest opgericht. Dit wordt nu

Toekomstig leerkracht Rianne vertelt

zelfs overgenomen door de studenten.”

over hoe zij het leesonderwijs

Rianne Heijmans

op de opleiding ervaart. “Het is

Daarnaast heeft de school terugkerende initiatieven.

belangrijk om de leerlingen van

Zo gaan de derdejaars elk jaar iets doen rondom de

de toekomst te laten zien dat

Kinderboekenweek, hebben ze de voorleeswedstrijd

lezen echt heel leuk is. Door ons

en komt er een schrijver op bezoek. “Ook gaan we in

daarover te laten nadenken, creëer

2021/2022 De Kempel Leesclub oprichten,” vertelt

je bij ons ook extra leesplezier.”

Anne trots.

Op de hogeschool hebben ze veel verschillende
initiatieven. “We willen de studenten op een

aantrekkelijke manier via verschillende kanalen kennis
laten maken met kinderboeken en jeugdliteratuur.”

Lezen bij ieder vak

Tijd over? Pak een boek

gecombineerd met andere vakken.

tijd besteed aan lezen in de klas,” begint Rianne. “En in

Op De Kempel wordt het vak Nederlands regelmatig

Anne pakt wel eens Het Werkstuk van Simon van der

Geest, over een kind dat een werkstuk moet maken voor
biologie. Studenten kunnen hun eigen schrijflessen

koppelen aan het verhaal en dit inzetten op hun stage.
Ook op de basisschool bij Martha wordt lezen

geïmplementeerd in andere vakken. “Wij gaan uit van de

“Waar ik momenteel stageloop, in groep 3, wordt veel
mijn vorige semester, in groep 4, mochten kinderen als ze

klaar waren kiezen; een tekening, een boek of iets anders.
Het verbaasde me dat er toch veel kinderen een boek
pakken.”

“Het verbaasde me dat

er toch veel kinderen een
boek pakken.”

talenten van de kinderen. Kinderen die graag knutselen,
bouwen een romeinse villa, terwijl kinderen die graag

rekenen met de romeinse cijfers aan de slag gaan. Voor
kinderen die graag lezen en onderzoeken schaffen we
elke keer informatieve boeken aan zodat de kinderen

weer in de boeken duiken en niet alleen de computer
gebruiken.”

Martha ziet dit graag gebeuren op
haar basisschool. “We kunnen

een leesboek klaarleggen voor

de kinderen die eerder klaar zijn
met een toets.”

Martha Vlemmings

Boekpromotie vanaf dag 1

Op basisschool De Raagten gaat het over het algemeen

al redelijk goed met het lezen. Martha: “Wij hebben pas

een leesmonitor gehad vanuit de bibliotheek en daar

zijn wij hoger uitgekomen dan het landelijk gemiddelde.
Maar er komen wel steeds meer kinderen uit Polen en

de Baltische Staten met een taalachterstand bij ons. Wij
stemmen vaak dingen af met de bibliotheek. Maar het

betrekken van meertalige kinderen en hun ouders blijkt

nog erg lastig. Ondanks alles wat wij doen gaan kinderen
elk jaar steeds slechter lezen, omdat ze gewoon te
weinig lezen.”

Als leescoördinator heeft Martha een leesbegroting:

“Daarmee kan ik boeken bestellen. Als ik merk dat
een dyslectisch kind Het leven van een Loser leuk
vindt, dan bestel ik die gewoon bij. Zo kunnen ze

blijven lezen. Vanaf groep 1 houden de kinderen al een
boekpresentatie. Met een andere groep houden we

bijvoorbeeld een boekenmarkt, waarbij iedereen een
boek promoot.”

De bibliotheek in het basisonderwijs

Op basisschool De Raagten is al volop samenwerking met
de bibliotheek. Ideaal, volgens Martha: “Eens per jaar

organiseer ik met de bibliotheek een project. Kleuters
maken kennis in de bibliotheek, terwijl groep 7 een

wedstrijd met opdrachten speelt tegen de bibliotheek.
Allemaal projecten die de bibliotheek zelf verzorgt. Ik

wil dat elke groep daar minstens één keer per jaar aan
mee doet. Dit levert zoveel op. Gelukkig werkt mijn
enthousiasme aanstekelijk op de leerkrachten.”
“Al bij de voorschoolse opvang krijgt ieder kind

een bibliotheekpas. Daarnaast heeft elke klas een

klassenbibliotheek,” vertelt Martha. “We zorgen dat er
voor ieder kind wat wils is; paardenboeken, magische

boeken, maar ook informatieve boeken en tijdschriften.”

De klassenbibliotheek wordt niet gefinancierd vanuit

de Bibliotheek op school. Basisschool De Raagten benut
andere mogelijkheden om de bibliotheek in te kunnen
blijven zetten, maar dat vereist een sterk plan vanuit

zowel de bibliotheek als school. Ook pabostudent Rianne
ziet grote meerwaarde in de samenwerking met de

bibliotheek. “De bibliotheek vergroot het leesplezier

echt door de activiteiten die ze organiseren. En de

leesmediacoaches maken het nog leuker. Ook door de

klassenbibliotheken zien kinderen dat er nog meer is. Dit
alles maakt de bibliotheek toegankelijker.”

Wat kan er beter?

Zowel Martha, Rianne, Anne als Helga zien nog

verbetering op het gebied van leesmotivatie en

leesbevordering op de basisschool. Rianne vertelt: “Het

gaat niet om de kwantiteit van lezen, maar vooral om
het plezier ontdekken en het lekker ontspannen gaan
zitten. Even niet hoeven te presteren. Pak als docent

een moment om een nieuw of verrassend boek aan te

prijzen. Het motiveert kinderen veel meer als jij leuk en
enthousiast vertelt.”

Anne en Helga zien vooral verbetering in het thematisch
onderwijs. Anne: “Bij natuur- en techniekonderwijs

draait het vooral om voelen, waarnemen en zelf

ontdekken aan de hand van echte materialen. Boeken

kunnen daar een mooie aanvulling op zijn.” Hierop vult
Helga aan: “Er komen steeds meer themalijsten met

zowel informatieve boeken als verhalen, die aansluiten

bij bepaalde thema’s. De leerkracht hoeft niet alles zelf te
zoeken en ontwerpen.”

Voor Martha ligt de verbetering vooral ook in de fase

vóór de basisschool. “Ik zou heel graag met de jongste

kinderen een project willen organiseren samen met

de bibliotheek, om ouders van vooral NT2 kinderen op

school of in de kinderopvang te laten komen en kennis
te laten maken met boeken. Soms zijn ouders zelf

laagtaalvaardig en dan is het goed als zij meegaan naar
de bibliotheek. Die doorgaande lijn, daar wil ik echt aan
werken.”

De bibliotheek voor de toekomstige leraar

Naast samenwerking met de basisscholen, liggen
er kansen op de pabo zelf voor de bibliotheek. Op

Hogeschool De Kempel hebben ze een eigen bibliotheek
met een grote collectie kinderboeken, prentenboeken
en informatieve boeken. Anne vertelt: “We proberen

de bibliotheek in al ons onderwijs te betrekken, dus
als de studenten een begrijpendlezen-les moeten

ontwikkelen voor de stageschool, dan sturen wij ze naar
de bibliotheek. Er zijn themakratten en er worden veel
nieuwe boeken aangeschaft. Door nieuwe boeken op

de Bookflixwand te zetten of het als boek van de week

te benoemen, proberen we het weer bij onze studenten
onder de aandacht te krijgen.”

Rianne vindt het een goede bibliotheek: “Er zijn boeken

die gebaseerd zijn op onderwijs, boeken voor kinderen
en praatplaten. Alles is toegankelijk om te lenen. En

het is boetevrij”, lacht Rianne. “Ik vind het leuk als een

biebmedewerker enthousiast over boeken vertelt, daar
word ik ook enthousiast van.”

Anne gaat verder: “We zijn net een samenwerking met

de openbare bieb begonnen. Het is de bedoeling dat de

studenten op de opleiding meekrijgen wat de Bibliotheek
op school kan betekenen voor leerkrachten.” Helga:

“Daar willen we echt een duurzame samenwerking van
maken.”

Er is nog geen directe samenwerking tussen de

bibliotheek en de hogeschool. Rianne: “Er wordt

aangeraden om lid van de bibliotheek in de buurt te
worden. Maar een bibliotheekabonnement kan voor

studenten best prijzig zijn. Als ik een boek wil lenen, dan
doe ik dat eerder in de bibliotheek op onze school.”

Leesbevorderaar eerst

Anne: “We doen heel veel om de pabo-studenten te

prikkelen, ze kennis te laten maken met boeken en om

ze te laten zien hoe ze die kunnen inzetten in hun lessen.
Maar het lukt nog niet goed om ook echt lezers van ze te
maken.”

Rianne heeft sinds haar opleiding af en toe weer

behoefte om een boek te pakken. “Ik zie wat het belang

van lezen is. Als de kinderen uit mijn klas lezen, dan lees
ik altijd mee zodat ik weet waar de boekjes over gaan.

Dan kan ik de boeken aanraden en leerlingen uitdagen.”
“Het minimumdoel wat we hebben is dat de student op
z’n minst leesbevorderaar wordt. Je hoeft niet geweldig

goed in gym te zijn, maar je moet wel gymlessen kunnen
geven”, vergelijkt Helga.

“Als de kinderen uit
mijn klas lezen, dan
lees ik altijd mee.”

Het Brabants Leesoffensief

Martha was aanwezig bij de kick-off van het

hebben het Brabants Leesoffensief ondertekend. Anne

eigenlijk voor staat. Ik heb veel ideeën opgedaan.”

Zowel Hogeschool De Kempel als basisschool De Raagten

Leesoffensief. “Daar heb ik gehoord hoe erg het er

vertelt: “Er gebeuren nu zoveel dingen rondom dat lezen.

Je wil krachten bundelen en afstemmen, zodat niet

iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dat je

samen ontdekt wat werkt en daarop inzet. Want samen
kun je meer dan alleen.”

Helga vult aan: “We hebben elkaar nodig. Iedere

invalshoek is belangrijk. Of dat nou de gemeente is of

de bibliotheek. Taal en leesontwikkeling gaan hand in

hand. Het kan je schoolsuc ces bepalen en je positie op
de maatschappelijke ladder. Daar moeten we echt nog
mensen van overtuigen. ”

“Ik wil gewoon met hele kleine dingen zoveel
mogelijk mensen enthousiasmeren en kinderen
laten lezen. Lezen moet een feest worden.”

Verhaal 2

Luuk wordt docent biologie, een vak

Het voortgezet onderwijs is een doelgroep die je niet

denkt aan leesmotivatie en

snel vooraan ziet staan als het gaat om leesmotivatie en
leesbevordering. Vaak denken we bij leesmotivatie aan
kleine kinderen. Aan het leren lezen op de basisschool,

of misschien al daarvoor, en aan het AVI-niveau omhoog
brengen. Maar lezen is veel meer dan dat en dat zul je
constant moeten blijven ontwikkelen. Dus hoe zorg je

ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat
vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet

waarbij je misschien niet per se
leesbevordering. Toch is dit bij
elk vak belangrijk. “Bij Fontys

is er geen leesonderwijs voor
studenten zelf. Ik heb weinig
meegekregen over hoe ik mijn

toekomstige leerlingen meer leesmotivatie of leesplezier
zou kunnen meegeven.”

onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun

Susanne vertelt dat bij de Alpha

leesniveau doorontwikkelen?

vakken (zoals Nederlands en
Engels) op FLOT lezen wel een

In dit tweede verhaal spreken we met Luuk Thissen

kernonderdeel is, maar ze

(student vakdocent biologie Fontys Lerarenopleiding

zou heel graag zien dat het

Tilburg (FLOT)), Susanne Smulders (instituutopleider

bevorderen van leesplezier

FLOT en relatiemanager Fontys) en Moon de Jong (docent

een kernonderdeel wordt

Nederlands op het voortgezet onderwijs bij 2College
Durendael en leesconsulent bij Bibliotheek MiddenBrabant).

Luuk Thissen

Susanne Smulders

binnen iedere studie.

Iedere docent een leesbevorderaar
Natuurlijk zijn er al wel ideeën. Zo heeft Susanne
altijd boeken achter zich staan, iets wat prikkelt. In
samenwerking met het Theresia Lyceum in Tilburg
en Cubiss is een kleinschalig project gestart Iedere

docent een leesbevorderaar, waarbij gepleit wordt voor
toevoeging van boeken in elke les bij elke leraar. Luuk
was erbij. “Ik kwam helemaal woke uit het webinar,”
vertelt hij lachend. “Ik heb nu pas geleerd dat in ieder vak

boeken gebruikt kunnen worden. Het is goed als daar
meer aandacht aan wordt gegeven. Ik zelf loop sinds het
webinar altijd met een grote tas boeken rond, gewoon
om de leerlingen te prikkelen.”

Wegbezuinigde bibliotheek
Luuk; “Op mijn huidige stageschool zit een verouderde

schoolbibliotheek. Er is geen geld om nieuwe boeken
aan te schaffen en de samenwerking is wegbezuinigd.”
Op het 2College Durendael waar Moon de Jong docent
Nederlands is, is de schoolbieb wegbezuinigd. Nu wil de
school er wel weer naar terug: “Ze missen het heel erg

dat er geen boeken in de school zijn.”
Bij FLOT wordt alleen bij de Alpha vakken ingezet op

“Ik heb nu pas geleerd dat
in ieder vak boeken gebruikt
kunnen worden.”

lezen en bij het 2College Durendael worden uren voor
een leesconsulent of andere onkosten, alleen op de sectie
Nederlands gezet. Moon: “Het is iets wat breed op de

agenda moet staan. Het is niet helemaal eerlijk als het
alleen voor de sectie Nederlands een extra kostenpost is.”

Moon voelt zich in haar eigen

Ook staat er een boekenkastje in haar klas. “Kijk wat de

van de school én van de bieb,

leuk vinden. Bij een vakdocent is dit misschien nog wel

rol soms bezwaard. “Ik ben

leerlingen aanspreekt, ga het gesprek aan over wat ze

en toch krijgen we het niet

interessanter. Als je als bio docent een supergave Graphic

van de grond”. Haar vaste

Novel aan het lezen bent, wapper ermee in je klas, ‘hey
jongens dit is ook biologie’.”

collega bij de bibliotheek is de
leesconsulent van de school.

“Als zij is geweest, is iedereen
weer hyped. Toch verzand je

Moon de Jong

als docent weer in de waan van de dag en als biebmens
ís het de waan van mijn dag. Voor de bibliotheek is het
topprioriteit, voor het onderwijs is het een van de vele
dingen waar een docent iets mee kan of moet.”

Moon: “Er is niet per se onvoldoende draagvlak voor

leesbevordering, maar onvoldoende daadkracht.

Iedereen vindt het heel belangrijk, maar dan?” Zo ziet

Moon graag een vast leesmoment op de school. Zelf leest
ze elke les een kwartier bij haar eerstejaars basisklas.

De school neemt een aantal diensten af bij de
bibliotheek, maar volgens Moon kan dat nog beter en

strakker. “Neem het standaard op in je leesplan en laat

dat je pad bepalen. We willen drie à vier keer per jaar

iets bij de bibliotheek doen. Structurele samenwerking is
onze volgende stap.”

Bibliotheekbezoek

Leesconsulent inhuren

de biebpas van leerlingen. Ik laat ze in de klas een

Gemeente Waalwijk stelt subsidie beschikbaar om een

Moon vertelt: “Ik begin elk jaar met het activeren van

boekenlijstje maken van drie boeken en checken of deze
in de catalogus zitten, zodat ze deze vervolgens kunnen

reserveren. Dan pas ga ik met de leerlingen naar de bieb.”
Uitleggen wat de bibliotheek doet, zien Luuk en Moon

als meerwaarde. Moon: “Als je niet weet wat er in de bieb

te krijgen is, en je docent verwijst naar oude boeken of
boeken die jij niet interessant vindt, dan word je daar

niet heel erg blij van.” Ook Luuk ziet veel meerwaarde in

het bezoeken van de bibliotheek en zou zijn klas er graag
een keer mee naartoe nemen.

Bezoek van een auteur

Luuk vertelt over zijn middelbareschooltijd. “Vroeger

vond ik het superindrukwekkend als auteurs naar school
kwamen. Het enthousiasmeert enorm. Er was een leraar
die elke les voorlas. Niet ieder kind vindt hetzelfde

verhaal leuk, maar uit haar mond vonden we elk boek
prachtig. Dat is de kunst van het voorlezen.”

Moon komt als leesconsulent bij scholen in Waalwijk.
leesconsulent in te huren. “Hierdoor zien scholen de

meerwaarde van de samenwerking met de bibliotheek

en het belang van de bibliotheekuitjes met de leerlingen.
Het Brabants Leesoffensief is een mooi initiatief dat

veel scholen zal overtuigen van de meerwaarde van een
structurele samenwerking met de bibliotheek en het
belang van leesmotivatie en leesplezier.”

Bibliotheekbezoek

Leesbevordering van de toekomst

Luuk stelt: “Het zou mooi zijn als scholen de verplichte

leeslijst wat meer los laten en meer kijken naar wat de
leerling zelf interessant vindt.” En voor vakdocenten

heeft Luuk als tip: “Zet in de les een boek op je bureau

en laat leerlingen vragen erover stellen. Je kunt echt een

inhaalslag maken met boeken die leerlingen interessant
vinden.”

Voor Susanne begint de verandering op de

lerarenopleiding. “Het zou mooi zijn als elke student,

welke vakrichting dan ook, weet wat een leesconsulent is
en wat diegene kan doen.” Ze benadrukt:

“Als je iets wil
veranderen in het
onderwijs, begin dan
bij de lerarenopleiding.
Deze nieuwe generatie
is daar uiterst geschikt
voor. Millennials
en Gen Z zijn dé
multitaskers van de
toekomst. Zij zien
hoe alles met elkaar
verbonden is.”

Verhaal 3
De voorgaande verhalen gaan in op leesbevordering
en leesmotivatie binnen de school- (en bieb)muren,
maar lezen gaat veel verder dan dat. Het stopt niet

bij het onderwijs, maar hoeft daar ook niet te starten.
De bibliotheek ondersteunt naast het basisonderwijs
en voortgezet onderwijs ook de voorschoolse- en

buitenschoolse opvang. In dit verhaal gaan we vooral

Worden studenten pedagogiek gestimuleerd
om te lezen?
Als studenten pedagogisch medewerker wordt van
Senna en Myrthe verwacht dat zij de volgende generatie
enthousiast maken over lezen en boeken. En dat
draait allemaal om taalstimulering en begint met zelf
ook interesse hebben in taal.

in op de voorschoolse opvang. Hoe wordt een student

Worden zij op de opleiding

pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie

zelf gestimuleerd om meer te

enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en
bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang?

lezen? Myrthe: “Onze school

We spreken in dit derde verhaal met docenten van de

kinderboekjes lezen. Op ons

is erg gericht op kinderen en
eigen niveau worden we niet

opleiding pedagogisch medewerker Hettie Jilesen en
Anneke Lammers en studenten pedagogisch medewerker
Senna van Hoof en Myrthe van Hooff (ROC Ter AA in
Helmond). Danina Kooijman (beleidsmedewerker
pedagogiek Kibeo) gaat in op hoe taalstimulering en
leesbevordering vanuit het beleid kan worden aangepakt.

Myrthe van Hooff & Senna van Hoof

echt gestimuleerd.”

Leesbevordering voor de studenten
Docenten Hettie en

Senna vindt dat er tijd vrijgemaakt moet worden om te
lezen in de les. “Gewoon een kwartiertje. Dat stimuleert

meer dan wanneer de docent zegt dat we thuis maar

Anneke zien het belang

moeten lezen. Dat doen veel leerlingen niet.”

van leesbevordering
en leesvaardigheid. De
laatste jaren hebben ze

Samenwerking met de bibliotheek

hier veel aandacht aan

Hettie en Anneke proberen de studenten op allerlei

besteed, maar niet alles

manieren te stimuleren. Zo sluit Hettie wel eens aan bij

gaat gemakkelijk. Anneke

Anneke Lammers

De Weddenschap, en hebben ze ieder jaar een project

vertelt: “We merken dat

taalontwikkeling voor de eerstejaars, gericht op de

studenten steeds minder lezen. Wanneer ik een A4-artikel

praktijksituatie in hun stage.

deel in de les, dan schrikken ze daar al van. We proberen
het echt te stimuleren, maar het is een opgave. Ze lezen
alles zo vluchtig en zijn snel klaar met dingen.” Hierop vult
Hettie aan: “Dat is ook een beetje een landelijke tendens.

Kijk naar het dalende niveau van begrijpend lezen en
leesvaardigheid. Echt iets wat nu heel actueel is.”

“Twee jaar geleden werkten we samen met de bieb.
We mochten langskomen, er werd van alles toegelicht
en studenten kregen een rondleiding. Iets waar ze heel
enthousiast over waren,” vertelt Anneke. “Een jaar later
zat er helaas een prijskaartje aan vast en dat past niet

binnen ons budget.” Hettie: “Er liggen kansen
bij een verdergaande samenwerking met
de bibliotheek. Voor het lenen en lezen van
boeken voor de studenten of een wekelijks
moment dat ze op school komen. Dat haalt
echt een drempel weg bij de studenten.”
Anneke: “Ik zou het fantastisch vinden als we

een samenwerking kunnen aangaan, met de

Hettie Jilesen

bibliotheek hier in Helmond. Ik denk dat dat
echt van meerwaarde is.”
Hettie ziet het betalen voor de bibliotheekpas als een
grote drempel voor leesbevordering. ”Leerlingen gaan

via-via een boek proberen te bemachtigen.” Naast een
gratis bibliotheekpas zien Myrthe en Senna nog andere
oplossingen. Myrthe: “Misschien wel zo’n leesruimte of

een boekenkast op school. Vooral voor de Nederlands
lessen.” Senna vult aan: “Dat contact met de bibliotheek
moet ook vanuit school komen. Eventueel boeken lenen
of ergens boeken plaatsen in de school waar je ze kan
pakken. Dat zou ik wel een goede vinden.”

Aansluiting op de praktijk
Senna denkt dat aansluiting van de theorie op de praktijk

lezen te stimuleren.” Zowel Senna als Myrthe liepen stage

beter kan: “Geef aandacht aan leesbevordering in het

bij de peuters. Myrthe zat naast de bso. Zij zag dat daar

eerste jaar. En pas het toe in de praktijk in het tweede

nauwelijks gelezen werd. Niet per se iets heel raars, vindt

jaar en eventueel derde jaar, zodat je ermee bezig blijft.”
Senna vult aan: “Leer ons hoe je een boek voorleest en

wat je voorbereidingen moeten zijn bij het lezen. Laat ons
oefenen voor de klas en elkaar feedback geven. Dan weet
je wat je al goed aanpakt en wat je nog kan verbeteren.
Daar ben ik later nog wel eens tegenaan gelopen.”
Op hun stage was er vooral sprake van interactief
voorlezen om de taal van de kinderen te stimuleren. “We

pakken een boekje, bespreken met de kinderen wat er in
het boek gebeurt of wat ze op de voorkant zien. Soms gaan
we op een rustig moment met de kinderen op een matje
zitten om een boek (voor) te lezen,” vertelt Senna. “Maar er
zijn nog zoveel andere mogelijkheden om het

Senna: “Die kinderen gaan heel de dag naar school en als

ze dan bij de bso komen, vinden ze het fijn om zelfstandig
te spelen.”

Overkoepelende taalstimulering
Danina is beleidsmedewerker pedagogiek bij Kibeo, een
grote kinderopvangorganisatie met locaties in NoordBrabant, Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. We vroegen

Danina voorlezen als taak binnen het cluster pedagogiek.

“Wij kijken bijvoorbeeld naar de nieuwe digitale
prentenboeken. Hebben we liever dat er zelf wordt
voorgelezen, of dat er gebruik gemaakt wordt van deze

haar hoe taalstimulering werkt in zo’n grote organisatie.

prentenboeken? Het moet een doel hebben, een reden

Danina: “Op veel van onze locaties hebben we

willekeurig boekje.”

voorleesplannen, gemaakt door een voorleescoördinator.

waarom je net dat boekje kiest, en niet het zomaar ieder

Daarin wordt beschreven waarom het belangrijk is

Taal- en leesinitiatieven

om voor te lezen, welke plek het krijgt in het dagritme,

Momenteel zijn Danina en haar collega’s bezig met

wanneer de boekencollectie
wordt vernieuwd en welke
activiteiten er worden gedaan
met betrekking tot lezen. Locaties
zonder coördinator hebben helaas
nog geen voorleesplan.”
Samen met een collega heeft
Danina Kooijman

verschillende initiatieven voor taalstimulering op de
opvang. “Wij hebben bij Kibeo ontwikkeltassen op

verschillende gebieden, één daarvan is taal. Als een
medewerker denkt dat een kind wel wat extra stimulering
op taalgebied kan gebruiken, dan kunnen de ouders een
ontwikkeltas lenen om ook thuis aan de slag te gaan. Juist
omdat dat stukje ouderbetrokkenheid heel belangrijk is, in
het Nederlands of in de thuistaal.”

“Verder zijn we bezig met het actualiseren van de
boekenlijst. We willen het aanbod verbreden, zodat daar
meer diversiteit in te vinden is.” Boeken worden kritisch
bekeken. Danina: “Vanuit ons pedagogiekcluster kijken we

wat onderzoek erover zegt, of het effectief is en voor welke
kinderen het bedoeld is. Daarna kijken we hoe dat bij de
vestigingen kunnen implementeren.”

Rol van de bieb
Als beleidsmedewerker pedagogiek heeft Danina goed
contact met voorleesconsulenten. Zij gaan over de
doorgaande lijn van 0-6 jaar. Ze komen langs bij de
vestigingen, adviseren welke boeken er nog bij kunnen en
geven tips over voorlezen.
De voorleescoördinator zorgt ook voor een aantrekkelijke

Ze zorgen er daarnaast voor dat de medewerkers up to
date blijven. “Jaarlijks organiseren we een kennisuurtje

voor medewerkers. We delen ervaringen, geven tips,
presenteren nieuwe boekjes en meer.”

leeshoek. Danina: “Ik zie wel eens een leeshoek waarbij

alle boeken in een hoek op elkaar gestapeld liggen. Of
verscholen in een bak. Kapotte Donald Ducks. Het is best
makkelijk om aan te passen en het kan een heel groot
effect hebben. Bij de peuters en het kinderdagverblijf

De bibliotheek neemt voor Kibeo één keer per jaar een
monitor af. “Ze stellen vragen aan de medewerkers, de

resultaten koppelen ze weer terug naar ons en naar de
vestigingen.”

zit dat er wel in, maar op de bso zie je nog te vaak dat de
leeshoek een beetje vergeten wordt.”

Wat merkt een kind?
Er verandert door de jaren heen redelijk veel op de
opvang. Hoe ziet dit eruit voor een kind? Danina vertelt:

“De voorleescoördinator ontwikkelt een voorleesplan.
Dankzij het plan weet een kind dat voorlezen een vaste

voorleesconsulent. Eén van de partners organiseerde
een taalcafé voor anderstalige ouders, gericht op de
basisschool. Omdat ik er bij zat, realiseerde ze zich dat
het ook mooi zou zijn om dit met de ouders van kinderen
van de kinderopvang te doen.”

plek heeft in het dagritme en dat er activiteiten worden
georganiseerd. Bijvoorbeeld voorlezen bij de peuters of

Vanwege de coronapandemie was er soms ook wat

de baby’s door opa’s, oma’s en kinderen van de bso.”

miscommunicatie omdat alles online moest. Verder
hoopt Danina dat de bibliotheek en kinderopvang nog

Wat kan beter?
Danina noemt dingen die beter kunnen in de
samenwerking met de bibliotheken: “Wat mij mooi zou

lijken is dat in de doorgaande lijn met de kinderopvang
en de school, de bso niet vergeten wordt. Kinderen
zijn namelijk heel vaak bij de bso. Daarnaast is het
belangrijk om de verbinding met elkaar te blijven
zoeken. Zo kwamen we laatst als werkgroep bij elkaar
met een medewerker van de basisschool en een

beter met elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het
gebied van boek-leveringen. “De bieb zit soms te ver weg

om nieuwe boeken te gaan halen. Het zou fijn zijn als je
bijvoorbeeld verschillende boxen kan bestellen en dat
dat dan op locatie wordt afgeleverd.”

Kleine stapjes
Danina sluit het interview af met een tip: “Soms wordt er

te groot over gedacht. Van ’ik moet iets met taal doen en
daarvoor moet ik een heel plan maken’, terwijl een heel
klein stapje soms al grote impact kan hebben. Zoals die
leeshoek uitdagend neerzetten of in een thema. Of een
keer aan tafel voorlezen bij de bso. Eén van de partners
organiseerde een taalcafé voor anderstalige ouders,
gericht op de basisschool. Omdat ik er bij zat, realiseerde
ze zich dat het ook mooi zou zijn om dit met de ouders
van kinderen van de kinderopvang te doen.”

“Een heleboel
kleine stapjes
samen maken
ook een
grote stap.”

Colofon:
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