
  Impact 
door méér 

lezen en 
leesplezier

Innovatie van 
de educatieve functie 

Met het provinciale Brabantse netwerkproject 
Innovatie van de Educatieve Functie werken 

we samen met de Brabantse bibliotheken aan 
leesbevordering en leesplezier onder jeugd en 

jongeren. In deze uitgave vertellen we over 
activiteiten en resultaten uit 2019, aan de hand 

van cijfers en verhalen. Een mooi overzicht. 
En een goeie basis om op door te pakken 

in 2020 en daarna!
 

Veel leesplezier! 
 

Team Innovatie van de educatieve functie
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Doelgroep 
4-12 jaar
• Cursus creatief schrijven    
   – “Een cadeau  voor 
   jezelf en een verrijking     
   voor  je taalles!”

• De Schoolschrijver:
   het halfjaarprogramma

• Het Boekenpretpark

• Toolkit Samen werken    
   aan BoekStart en 
   de Bibliotheek op school 

• Scoor een Boek! 2019

• Bereik de Bibliotheek 
   op school (po)

Voorwoord: 
Oogsten. 
Én zaaien! 
Arabella Broers

Doelgroep 
0-4 jaar
• BoekStart en 
   mediaopvoeding – 
   een krachtige match

• ‘Hoe doorbreek je 
   de cyclus van 
   laaggeletterdheid?’ 
   – studenten aan zet!

• Resultaten op een rij Kennisdeling
• Cubiss 
   Kenniskaravaan 2019

• Cubiss 
   Kennisdag (0-23 jaar)

• Kennisdeling in cijfers…

Doelgroep 
12-23 jaar
• Samenwerken 
   is de clou 

• Bereik de Bibliotheek      
   op school (vo)

© Cubiss, 2020



> Naar inhoudsopgave

2019
Zo hadden we in 2019 de 20e editie van de 
Cubiss Kennisdag, is het ouderbetrokkenheids-
project Retrolezen ontwikkeld en zijn de eerste 
stappen gezet in de uitontwikkeling van een 
strategische gezinsaanpak. In deze publicatie 
nemen we je graag mee in verschillende mooie 
initiatieven van afgelopen jaar. 

2020 en verder 
Dit jaar is het laatste provinciale beleidsjaar 
en gaan we weer knallen alvorens we weer 
een nieuwe provinciale beleidsperiode ingaan. 
Het wordt een jaar van oogsten. Maar zeker 
ook van zaaien. In 2020 én de periode erna 
zien we verschillende uitdagingen die we in 
het netwerk op willen pakken.  
 
Zo blijven we inzetten op een sterk netwerk 
van samenwerkingsverbanden, waarbij het 
verstevigen en uitbouwen van structurele 
samenwerking tussen bibliotheken en kinder-
dagverblijven, basisscholen, middelbare scholen 
en middelbaar beroepsonderwijs centraal blijft 
staan. Ook de strategische gezinsaanpak is een 
speerpunt, waarbij we vanuit de verbinding 
tussen de thema’s leesbevordering, taalvaardig-
heid en mediawijsheid inzetten op pilots, 
kennisontwikkeling en oplossingen.  
 
De doelgroepen jonge kind en basisschool-
kinderen blijven belangrijk, maar we hebben 
ook aandacht voor de samenwerking op 
leesbevordering tussen bibliotheken, voortgezet 
onderwijs, beroepsopleidingen en pabo’s. Want 
zoals ook uit het rapport LEES! Oproep tot een 
leesoffensief blijkt, valt hier nog veel terrein 
te winnen en daar stropen we dan ook graag 
onze mouwen voor op! 
  
Veel leesplezier toegewenst! 

Groet, Arabella Broers 

Samen met de Brabantse 
bibliotheken hebben we de 
afgelopen beleidsjaren hard 
gewerkt aan leesbevordering 
en leesplezier onder jeugd en 
jongeren. Dit onder andere via 
structurele samenwerkingen 
tussen bibliotheken en educa-
tieve instellingen en ook via 
kennisontwikkeling, pilots 
en de ontwikkeling van 
educatieproducten (0-23 jaar) 
voor bibliotheken en hun 
onderwijspartners.  
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Oogsten. 
Én zaaien! 
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Arabella 
Broers
adviseur en projectleider 
Innovatie van de 
educatieve functie
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Mediaopvoeding leeft! 
Een vraag op het community platform voor 
bibliotheken biebtobieb.nl over hoe het 
BoekStart-koffertje aan zou kunnen sluiten 
bij het thema mediaopvoeding. Met daarop 
veel reacties. Een artikel op het platform 
kinderopvangtotaal.nl met daarin praktische 
tips over mediaopvoeding. Het onderwerp 
mediaopvoeding lééft! Maar lastig is het ook. 
Want waar hebben we het eigenlijk over? 
En wat kun je als bibliotheek hierin betekenen?

Helder is de centrale rol die de boekjes spelen 
bij mediaopvoeding. Deze zijn niet verdwenen; 
ze zijn nooit weggeweest. Boeken zijn immers 
óók media! Mediaopvoeding begint met een 
knisperboekje. En dat biedt mooie mogelijk-
heden voor landelijke lijnen als BoekStart.

Mediaopvoeding begint bij het 
BoekStartkoffertje 
Mediaopvoeding begint dus bij de (baby-)
boekjes. En dat is precies waar veel biblio-
theken zich bewust van worden of al zijn. 
Er liggen kansen genoeg. BoekStart en media-
opvoeding staan immers helemaal niet los 
van elkaar. Sterker nog: mediaopvoeding 
begínt juist bij het BoekStartkoffertje! 

Media zijn méér dan 
schermen alleen 
In de praktijk lijkt de focus bij mediaopvoeding 
sterk te liggen op de digitale middelen. Hoewel 
schermen niet meer weg te denken zijn uit ons 
leven, is het media-aanbod juist veel méér dan 
dat. Het gaat nog steeds óók om de boeken, 
de krant en luistermedia. Bij mediaopvoeding 
gaat het sterk over het ontwikkelen van 
vroege lees- en taalvaardigheden. 

Scherm, boek en spel
Ook Cubiss heeft mediaopvoeding hoog op 
de agenda staan. En ook Cubiss heeft zich afge-
vraagd wat we er nou eigenlijk mee bedoelen. 
Eén van de landelijke experts die we in de arm 
hebben genomen om dieper het thema in te 
duiken, is Denise Bontje. Samen met Denise 
komen we tot de volgende definitie: 

  

 
Andere Cubiss-publicaties over 
mediaopvoeding van het jonge kind: 

-Samen wijs met media; Hoe om te 
gaan met media voor de allerkleinsten?

-Totaalaanpak: ‘Mediaopvoeding breder 
dan het woord; een totaalaanpak voor 
bibliotheken gericht op ondersteuning 
van ouders en professional’ 

-Mom (Mediaopvoeding Meter) 
 

Mediaopvoeding is dát deel van 
de opvoeding dat erop gericht 
is kinderen bewust en selectief 
met het media-aanbod te laten 
omgaan en dat ervoor zorgt dat 
ze de inhoud van dat aanbod 
kritisch kunnen beschouwen en 
op waarde weten te schatten. 

Bron: Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 

Definitie mediaopvoeding Cubiss

Mediaopvoeding is het bieden van 
een media-breed aanbod waarin 
scherm, boek en spel met elkaar 
worden verbonden, met elkaar in 
balans zijn en op deze manier 
zorgen voor een rijke omgeving 
van het jonge kind.

Doelgroep 
0-4 jaar

BoekStart en 
mediaopvoeding – 
een krachtige match
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De uitdaging
Een uitdaging was het! We hadden al wel 
bedacht dat een pasklaar antwoord er waar-
schijnlijk niet in zou zitten. Maar hoe spannend 
was het om dit vraagstuk voor te leggen aan 
een groep die daar nog niet eerder over heeft
nagedacht. Een groep die waarschijnlijk 
nauwelijks weet heeft van het bestaan van 
het probleem. De gemêleerde groep studenten 
van Avans Innovative Studio leende zich er per-
fect voor. En ze stonden er ook nog eens bijzon-
der voor open. Bij voorbaat al dubbele winst! 

De impact
In het intakeformulier van Avans Innovative 
Studio werd ons al de vraag gesteld: Ten 
aanzien van wat bent u op zoek naar 
verrassende invalshoeken van studenten?
Een mooie opmaat voor wat we hoopten te gaan 
oogsten: verrassende invalshoeken. En deze 
verwachting bleek terecht!

Welke impact heeft dit experiment nu gehad?
• Bewustwording bij studenten: aanvankelijk 
leek het onderwerp een ver-van-hun-bed-show. 
Maar al doorpratend blijkt dit helemaal niet zo 
te zijn;  
• Een groep studenten heeft spontaan de 
periode van 20 weken verlengd om hun 
ideeën beter uit te werken (!);  
• Wij zijn zelf ook anders gaan kijken. Alleen 
al door ons licht op een heel andere plek op te 
steken. Zo is het gepresenteerde idee van wer-
ken met buurtsportcoaches misschien wel heel 
kansrijk. En ook bibliotheken zijn geïnspireerd 
door de frisse kijk en ideeën van studenten. 
Bibliotheek De Nieuwe Veste, Breda Actief en 
Cubiss verkennen inmiddels de mogelijkheden 
om bij vve-locaties een programma op te zetten 
met de combinatie van bewegen en taal.  
 
Het loont dus de moeite om eens ‘out of the 
box’ te gaan, op wat voor manier dan ook. 
Om dit te stimuleren biedt het provinciale 
werkplan dit jaar weer de mogelijkheid voor 
Brabantse bibliotheken om mee te doen met 
de zogenaamde Frisse Denkkracht-sessies. 

  

‘Bij laaggeletterdheid 
denk ik helemaal niet 
aan gezinnen met jonge 
kinderen, ik denk
eerder aan mensen 
als mijn oma!’ 
Reactie Italiaanse studente

Wat gebeurt er als je een twintigtal 
studenten van begin 20 weken lang 
laat nadenken over een uitdagend 
vraagstuk, in dit geval ‘Hoe doorbreek 
je de cyclus van laaggeletterdheid?’. 
Cubiss probeerde het uit met 
studenten van de minor 
Avans Innovative Studio.

Doelgroep 
0-4 jaar

‘Hoe doorbreek je de cyclus 
van laaggeletterdheid?’ 
– studenten aan zet! 

Het proces
De studenten gingen zeker niet onbeslagen ten 
ijs. De Cubiss-projecten Versterken Taalvaar-
digheid en Innovatie van de Educatieve Functie 
sloegen de handen ineen en zorgden voor een 
kick-off met de nodige achtergrondinformatie, 
het vraagstuk en de beoogde doelgroepen. 

Wat we al snel zagen: de ene groep begint met 
verdiepend onderzoek, terwijl de andere groep 
start met een brainstorm. Ieder kiest een eigen 
methode. Ook zien we dat de studenten niet 
meteen met héél vernieuwende ideeën komen. 
Bovendien lijken ze zich snel neer te leggen bij 
één idee. Pittige feedback vanuit de begeleiding 
en minimaal één struikelpartij per groep, zorgt 
er uiteindelijk voor dat er beweging komt en dat 
het dús interessant wordt. Fouten maken moét, 
zo zien we!
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Bereik BoekStart 
voor baby’s 
Met BoekStart maken baby’s én ouders kennis met 
boekjes en (voor)lezen - boekstart.nl en boekstartpro.nl

Aantal Brabantse bibliotheken: 100% dekking

18
19

18 18

2016

100%
100% 100% 100%

2017 2018 2019
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2016 2017 2018

455
 

Kinderopvanginstellingen

*De meting van 2019 bevat naast BoekStart in de 
Kinderopvang en andere structurele samenwerkin-
gen, ook overige en incidentele samenwerkingen 
tussen bibliotheek en vve-instelling. Van de 1170 
door bibliotheken benoemde samenwerkingen in 
2019 zijn er 509 volgens de BoekStart in de 
Kinderopvang-formule.

Bibliotheken

17

478
 

16

509
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Bereik BoekStart 
In de kinderopvang
Bereik Boekstart in de Kinderopvang inclusief 
andere vormen van structurele samenwerking* 
tussen bibliotheek en vve-instelling. BoekStart 
in de Kinderopvang is een leesbevorderings-
programma voor de kinderopvang (0-4 jaar); 
een vervolg op BoekStart voor Baby’s.
boekstart.nl en boekstartpro.nl

2019

18

Bereik 
BoekStartcoach 
De BoekStartcoach van de bibliotheek 
gaat op het consultatiebureau met ouders 
in gesprek over BoekStart en het belang 
van voorlezen aan piepjonge kinderen.

2018
8 locaties

6 bibliotheken 

2017
7 locaties

5 bibliotheken 

2019
27 locaties

9 bibliotheken 

Bereik 
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 

Bibliotheken WelzijnsorganisatiesVoorgelezen gezinnen

2017

2018

2019

GEPLAND VOOR 2020

122

580

702

800

6

4

9

12

13

1170

Resultaten 
op een rij
De voortgang en resultaten van 
4 jaar (samen) werken aan 
leesbevordering en leesplezier 
voor de allerkleinsten op een rij.
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Ervaringen deelnemers
De feedback op de cursus? Die is heel positief 
(blij mee!). “Praktisch, toepasbaar, inspirerend 
én theoretisch goed onderbouwd”, zo horen we 
terug. En ook:
•“Fijn om zelf te ervaren wat leerlingen ervaren”;
•”Met weinig middelen kun je zoveel bereiken”;
•”Technieken om ‘schrijfangst’ weg te nemen”.

Ervaringen leerlingen. En hoe krijgt 
het een vervolg op school?
Cursisten zijn het geleerde direct in de klas 
gaan toepassen. In schooljaar 2019-2020 zijn 
in ieder geval 8 scholen in samenwerking met 
de leesconsulent aan de slag met creatief schrij-
ven. “De kinderen reageren iedere keer weer 
enthousiast op het uitproberen van lessen”. 

Alle kinderen kunnen verhalen en gedichten 
schrijven, als je de juiste stappen maar zet 
om ze op hun eigen woorden te laten komen. 
Stappen die spelenderwijs beelden, woorden 
en zinnen tevoorschijn toveren, over wat ze 
denken, zien en ervaren. Vanuit deze basis-
gedachte gingen de cursisten zelf ook enthou-
siast aan de slag met de cursus Creatief schrijven. 
Met opdrachten als een tekst schrijven over een 
mooie plek of een tekst gebaseerd op een afbeel-
ding van een ansichtkaart. Deelnemers leren om 
schrijfopdrachten te koppelen aan boeken, ge-
dichten en verhalen en ontdekken zo hoe lezen 
en schrijven elkaar versterken. Ook oefenen ze 
met het ontwerpen van motiverende opdrachten 
en lessen voor creatief lezen. 

Uitgangspunt van de cursus is de methodiek 
Weten waar de woorden zijn van schrijfdocent 
Mariet Lems en ook de aanpak van De School-
schrijver. Mariet was dan ook één van de docen-
ten van de cursus, evenals Annemarie Heuts van 
Stichting De Schoolschrijver en Schoolschrijvers 
Simone Arts, Anja Vereijken en Ingrid Bon. 

  

‘Schrijven is best makkelijk 
als je de woorden weet te vinden’ 
Deelnemer cursus Creatief schrijven

Komend najaar wordt de cursus Creatief 
schrijven opnieuw aangeboden. We zijn nog 
in overleg over data en de locatie. In juni 2020 
is er nog een inspiratiebijeenkomst voor 
leesconsulenten en leerkrachten. In februari 
kun je meer informatie verwachten. Kun je 
niet wachten? Mail dan met José Peijen.

Wil je meer weten over hoe je creatief lezen en 
schrijven combineert op de basisschool, lees 
hierover in de publicatie van Stichting Lezen 
Lezen en creatief schrijven combineren op 
de basisschool. 
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Doelgroep 
4-12 jaar

“Een cadeau voor jezelf    
 en een verrijking voor     
 je taalles!”

Een absoluut schot in de roos 
afgelopen jaar was wel de cursus 
Creatief schrijven. Zesentwintig 
leerkrachten en leesconsulenten 
gingen in vier bijeenkomsten 
actief aan de slag met de 
methodiek en didactiek van 
effectief, geïntegreerd lees- en 
schrijfonderwijs.  Cubiss 
organiseerde de cursus. 
Stichting Lezen was 
opdrachtgever.

© Cubiss, 2020© Cubiss, 2020
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Wat is het intensieve traject 
van De Schoolschrijver?
Bij het Halfjaarprogramma (intensieve 
traject) wordt een kinderboekenschrijver 
een half schooljaar lang als ‘gastschrijver’ 
verbonden aan een basisschool. De School-
schrijver helpt zo het schrijf- en leesplezier 
van leerlingen te verhogen. Alle Schoolschrij-
vers, hoe verschillend ook, zijn door stichting 
De Schoolschrijver geselecteerd op hun 
vermogen om leerlingen te inspireren en 
te enthousiasmeren. 

De ervaringen
Leerkrachten merken een structurele vooruit-
gang bij leerlingen op het gebied van lezen en 
schrijven als gevolg van het Schoolschrijver-
traject en raken geïnspireerd om hun lessen 
op een andere manier te geven. Uit onderzoek 
blijkt dat 94% van de leerkrachten constateert 
dat leerlingen vooruitgaan in leesplezier, 
schrijven, taalontwikkeling, creativiteit en/of 
zelfvertrouwen. 

De samenwerking tussen De Schoolschrijver, de 
school en de bibliotheek heeft het karakter van 
een gemeenschappelijk commitment met als 
doel het stimuleren van een lange termijn 
ontwikkeling in de lees- en schrijfvaardigheid 
van kinderen. Bij een traject worden de school 
en De Schoolschrijver begeleid door een 
trajectbegeleider vanuit de bibliotheek.

En de ervaringen van leerlingen? Kinderen die 
eerst geen plezier hadden in lezen en schrijven 
kwamen nu naar school en vertelden dat ze 
thuis al heel veel hadden geschreven. Of zoals 
een leerling van groep 4 riep, over Schoolschrij-
ver Marlies Slegers: 

De cijfers
In het schooljaar 2018-2019 waren in Noord-
Brabant 5 Schoolschrijvers actief op 6 scholen. 
Ze werden daarbij ondersteund door 4 biblio-
theken. De bibliotheken stelden per school 32 
leesconsulent-uren beschikbaar voor de 
begeleiding van het intensieve traject. In 
totaal kregen 423 kinderen wekelijks les van 
de Schoolschrijver en maar liefst 1327 kinderen 
hebben via hun school een keer les gehad 
van een Schoolschrijver.

Ben jij enthousiast over De Schoolschrijver en 
heb je belangstelling om deel te nemen? Neem 
dan contact op met Arabella Broers. Voor 
meer informatie over De Schoolschrijver kun 
je ook een kijkje nemen op de website van 
De Schoolschrijver.

“Ja, het is maandag! 
Vandaag komt ze weer!!
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Door de begeleiding van 
het traject De Schoolschrijver is 
de mediacoach van de bibliotheek 
beter in beeld bij de scholen.
Marfa Vermeulen, 

mediacoach bibliotheek Eindhoven

Doelgroep 
4-12 jaar

De Schoolschrijver: 
het halfjaarprogramma
Al eerder schreven we over Brabantse ervaringen met De Schoolschrijver; het 
programma waarbij de allerbeste kinderboekenauteurs worden ingezet om 
leerlingen op basisscholen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de 
toekomst. Naast De Schoolschrijver Academie (voor leerkrachten) en De 
Schoolschrijver-maand (maandprogramma) voor álle basisscholen is er het 
Halfjaarprogramma (intensieve traject). We praten je bij over de ervaringen. 
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Om dit in beeld te brengen, spraken wij zes 
keer een groepje van zes leerlingen, in leeftijd 
variërend van 7 tot 12 jaar. In deze groeps-
sessies konden leerlingen vrijuit associëren 
over de toekomst van de bibliotheek. Hun 
wensen en ideeën legden zij zelf vast op 
moodboards. Daarnaast zijn vraaggesprekken 
gevoerd met twee jongeren en twee 
jongerenwerkers.  
 
Opvallende opbrengst was dat ondanks de 
verschillende leeftijden van de ondervraagde 
kinderen, de ideeën duidelijke overeenkomsten 
laten zien. Deze zijn opgenomen in het advies-
rapport Het boekenpretpark: de toekomst van de Bi-
bliotheek Veldhoven volgens Veldhovense kinderen en 
jongeren, met acht concrete aanbevelingen aan 
de bibliotheek Veldhoven over de wensen en 
verwachtingen van jongeren over de 
bibliotheek van de toekomst: 

“In het rapport lees ik veel input 
waarmee we aan de slag kunnen in 
de tweede fase van de herinrichting. 
Ook zie ik aanknopingspunten voor 
de programmering van activiteiten 
voor de individuele kinderen en 
jongeren. Fijn dat Cubiss dit 
onderzoek voor ons heeft gedaan!” 
Miranda Schaap - Adviseur Jeugd en Onderwijs 
de Bibliotheek Veldhoven 
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• Kinderen willen een warme, 
   knuffelbare bibliotheek.  
• Reizen en dieren zijn thema’s die 
   kinderen terug willen zien in de bibliotheek. 
• Kinderen zijn op zoek naar beleving en 
   willen leren in de bibliotheek. 
• Kinderen willen nieuwe technieken, 
   maar boeken en tijdschriften moeten blijven.  
• In de bibliotheek wordt goed voor 
   iedereen gezorgd.  
• De bibliotheek heeft hoekjes voor verschillende     
   doelgroepen en thema’s met elk een eigen kleur. 
• Lekker eten en drinken hoort in de bibliotheek.  
• Kinderen adviseren om ook de buitenkant van    
  de bibliotheek aandacht te geven. 
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Het Boekenpretpark 
De toekomst van de Bibliotheek Veldhoven 
door de ogen van kinderen en jongeren

Doelgroep 
4-12 jaar

In de uitwerking van haar toekomstvisie 
2019-2022 heeft de Bibliotheek 
Veldhoven Cubiss uitgedaagd om uit 
te zoeken hoe basisschoolleerlingen 
en jongeren uit Veldhoven de toekomst 
van de bibliotheek zien. Een spannend 
experiment met verrassende uitkomsten! 

Wil je eens van gedachten 
wisselen over werken met 
een panel voor jouw organisatie, 
neem dan contact op met 
Arabella Broers. 
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De toolkit biedt hulpmiddelen en inspiratie voor 
bibliotheekdirecties en –management, om de 
impact van de programma’s op (digitale) ge-
letterdheid aan te tonen. Handig bij het voor-
bereiden van een gesprek met bijvoorbeeld de 
gemeente, schoolbesturen of andere partners. Of 
om tijdens het gesprek erbij te pakken om snel 
bijvoorbeeld bereikcijfers te kunnen delen.

Handige tools en informatie op één plek
Er is online veel informatie over BoekStart en 
de Bibliotheek op school (po en vo) te vinden. De 
hoeveelheid aan informatie maakt het soms 
lastig om de essentie snel te vinden. Deze toolkit 
helpt u daarbij met inzicht in vier onderdelen: 
Vertellen, Tellen, Weten en Inspiratie.

Toolkit Samenwerken 
aan BoekStart en de 
Bibliotheek op school 

Doelgroep 
4-12 jaar

Bibliotheken hebben samen met het onderwijs en gemeenten een belangrijke rol 
in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Landelijke programma’s 
als BoekStart en de Bibliotheek op school vervullen hierin een krachtige rol. Maar 
wat zijn nu de effecten, bijvoorbeeld op lezen? Welke veranderingen zien we 
werkelijk ontstaan? En zijn deze effecten ook daadwerkelijk toe te schrijven 
aan deze gezamenlijke activiteiten? Cubiss ontwikkelde hiervoor de Toolkit 
Samenwerken aan BoekStart en de Bibliotheek op school.  

Vervolg
De toolkit is een levende verzameling en zal 
de komende periode steeds worden aangevuld. 
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om een 
toevoeging aan de toolkit te delen. Cubiss ont-
wikkelde ook een Impact toolkit met informatie 
en uitleg over impact. Hoe kun je als bibliotheek 
zelf aan de slag met impact? De online Impact 
toolkit biedt handvatten voor een vertaalslag 
van theorie naar praktijk. De toolkit ‘Samenwer-
ken aan BoekStart en de Bibliotheek op school’ 
is één van de praktische tools van de Impact 
Toolkit. 

Er is een Schooleditie voor leerlingen van 
groep 5 en 6 en een Thuiseditie voor het 
hele gezin. Scoor een Boek! zet de kracht 
van voetbal in voor het stimuleren van 
leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen 
én gezinnen. Hierin hebben de Brabantse 
bibliotheken samengewerkt met Willem II, 
NAC, RKC, Top Oss en Helmond Sport.

Impact
In regio De Langstraat werkten Bibliotheek 
Midden-Brabant en Bibliotheek Heusden 
samen met voetbalclub RKC. Hoe kunnen we de 
impact van dit project beter vertellen dan het 
tonen van deze aanstekelijke afsluitende video? 
Leerkracht, leesconsulent, voetbalclub en kinde-
ren aan het woord over effecten en ervaringen. 

En hoe het project verder scoort in 
de provincie…? De cijfers spreken voor zich:

Resultaten 
Brabant Editie 2019
Scoor een Boek! 

105 4616
26.967

Scoren kun je overal! Onder dit motto gingen vorig jaar vijf Brabantse 
bibliotheken van start met editie 2019 van Scoor een Boek! Een super 
origineel en effectief project, dat lezen en sport verbindt door profvoetballers 
in te zetten als rolmodellen. 

Scoor een Boek! 2019

Leerlingen
Scholen Gelezen

boeken

5 voetbalclubs 6 bibliotheken

Willem II  Bibliotheek Midden-Brabant

NAC  De Nieuwe Veste / Theek 5

RKC Waalwijk  Bibliotheek Midden-Brabant /  
       Bibliotheek Heusden

Top Oss  Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Helmond Sport  Bibliotheek Helmond-Peel
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Bereik van dBos po in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, 
inclusief andere vormen van structurele samenwerkingen* tussen 
bibliotheek en primair onderwijs. De structurele samenwerking 
volgens dBos staat voor kwaliteitsverbetering van lees- en 
mediavaardigheden, op school en thuis door een structurele 
samenwerking op het gebied van lezen, taal en mediawijsheid. 
debibliotheekopschool.nl
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100%

548

18

66%

100%

2016

639

18

75%

100%

2018

845

18

87%

100%

2019

2017

BibliothekenPrimair onderwijs 

Doelgroep 
4-12 jaar

*De meting van 2019 bevat naast dBos po en andere 
structurele samenwerkingen, ook overige en incidentele 
samenwerkingen tussen bibliotheek en onderwijsinstelling. 
Van de 845 door bibliotheken benoemde samenwerkingen 
in 2019 zijn er 589 volgens de dBos po-formule.

Bereik
de Bibliotheek 
op school po

Pag. 6:
-De N van de vergrootte titel (Resultaten) valt bijna van het blad af?
-Ik zie nu dat er 10 bibliotheekgebouwtjes staan i.p.v. 9 in de graphic. 
Kan er 1 weg?

Pag. 12:
-het kopje MBO to go! moet zijn: Mbo to go!
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Is het eigenlijk wel gepast om in een 
eigen publicatie op te geven over een 
nieuwe collega die het afgelopen jaar 
het team is komen versterken? 
Misschien niet. Maar we doen het wel. 

Natuurlijk wisten we tevoren wel dat we met 
adviseur educatie 12+ Helga Haak een dijk 
aan ervaring in huis zouden halen. En dan tóch 
weet ze ons extra te verrassen; niet alleen door 
haar expertise, zeker ook door haar energie en 
enthousiasme. En ook de Brabantse bibliotheken 
pikken dit op! Rode draad in de aanpak 
van Helga? Samenwerken!

Regioteam vo Zuid
Een keer of 5 per jaar komen verschillende 
vo-specialisten uit Brabant, Limburg en Zeeland 
bij elkaar in het Regioteam vo Zuid. Vo-specialis-
ten van bibliotheken ondersteunen hier andere 
bibliotheken bij het aangaan van samenwerking 
met vo-scholen. Zaken als ‘welke eerste stap-
pen moeten er gezet worden?’ en ‘welke afspraken 
maken we met een school over de financiën?’ komen 
aan bod. Helga vervult hierin namens Cubiss 
en in opdracht van SPN de rol van projectlei-
der, kartrekker en facilitator. En dit niet zonder 
resultaat! Voor in ieder geval 2 Brabantse biblio-
theken heeft dit initiatief inmiddels geleid tot 
daadwerkelijke structurele samenwerking met 
een vo-school.

‘Ik hoop dat we volgend 
jaar, samen met de 
andere vo-collega’s 
nog verder kunnen 
groeien in onze 
professionele rollen!’
Deelnemer cursus Creatief schrijven

Netwerk vo-specialisten
Een paar keer per jaar organiseert Cubiss een 
netwerkbijeenkomst voor vo-specialisten uit 
Brabant. Het doel? Kennisvergaring, uitwisselen 
van good practices en meedenken over bijvoor-
beeld nieuw te ontwikkelen producten. En het 
werkt! Zo is er meegedacht over een nieuw te 
ontwikkelen bibliotheekbezoek voor brugklas-
sen en een alternatief bibliotheekbezoek voor 
ISK-klassen.

Mbo to go!
In Den Bosch is er een mooie samenwerking 
ontstaan tussen Babel en het Koning Willem I 
College (ROC). Ruim 2 jaar geleden startte dit, 
als een pilot vanuit Kunst van Lezen in samen-
werking met Cubiss, Babel en 3 locaties 
van het Koning Willem I College. 

Inmiddels is dit de mooie Bibliotheek op school–
voorbeeld uitgebreid naar 6 locaties. Op iedere 
locatie is er een schoolbieb met een collectie op 
maat en een leesconsulent die leesbevorderings-
activiteiten initieert. Jaarlijks worden er schrij-
vers en spoken word-artiesten uitgenodigd. En 
vrij lezen is inmiddels een vast onderdeel op het 
lesprogramma. Smaakt naar meer dus…!

Wil je eens van gedachten wisselen over de 
mogelijkheden voor jouw organisatie? Laat 
het weten en neem contact op met 
Helga Haak.

‘Ik ben blij met Helga 
als kartrekker voor het vo! 
Betrokken, energiek, kundig 
en enthousiast!’
Simone de Man, consultent voortgezet onderwijs, 
Bibliotheek Helmond-Peel

> Naar inhoudsopgave

Doelgroep 
12-23 jaar

Samenwerken 
is de clou
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Ontmoeten, inspireren, verdiepen, ontdekken 
en (samen) doen. Daar draait het om bij de 
Cubiss Kenniskaravaan en de jaarlijkse Cubiss 
Kennisdag (0-23 jaar). Met een stijgend aantal 
deelnemers én veel positieve waarderingen! 

In 2019 jaar gingen educatiespecialisten in vier 
verschillende bijeenkomsten van de Kennis-
karavaan onder leiding van een inspirerende 
spreker of workshopleider een dagdeel samen 
aan de slag met een actueel thema. Maar 
liefst 155 educatiespecialisten bezochten de 
Kenniskaravaan. Thema’s waren: Informatie-
vaardigheden in het primair onderwijs, Beeld-
geletterdheid & Taal bij jongeren, Hoe ‘verpak’ 
je leesbevordering in lessuggesties voor het 
primair onderwijs en de invloed van ouders op 
de taalontwikkeling van jonge kinderen. 

Deelnemers geven aan baat te hebben bij de 
bijeenkomsten en waarderen met name de 
praktische tips die tijdens de sessies worden 
gedeeld.

Inmiddels staat de nieuwe tour voor 2020 
gepland. Check de data en schrijf je in! 

“Veel ideeën opgedaan en 
zeer waardevol om vakgenoten 
buiten mijn eigen werkgebied 
te ontmoeten!”

“Veel nieuwe praktische tips 
gekregen die meteen goed te 
gebruiken waren”
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83%

47

12

26%

63%

2016

BibliothekenVoortgezet onderwijs

110

16
89%

2019

65%

52

13
72%

2017

27%

2018

Bereik de Bibliotheek 
op school vo
Bereik van dBos vo inclusief andere vormen van structurele 
samenwerkingen* tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs. 
De structurele samenwerking volgens dBos staat voor kwali-
teitsverbetering van lees- en mediavaardigheden, op school en 
thuis door een structurele samenwerking op het gebied van 
lezen, taal en mediawijsheid. debibliotheekopschool.nl

Doelgroep 
12-23 jaar

*De landelijke meting van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) 2019 bevat 
resultaten van alle samenwerkingvormen van bibliotheken voor het po, ook 
producten, diensten en incidentele samenwerkingen. Van de 845 door bibliotheken 
benoemde samenwerkingen in 2019 zijn er 589 strikt volgens de dBos po-formule.

Kennisdeling

Cubiss 
Kenniskaravaan 2019
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Hoe verandert het onderwijs en hoe blijf je als 
bibliotheek goed aansluiten op de educatie van 
de toekomst? Hierover ging de Cubiss Kennis-
dag (0-23 jaar), afgelopen 12 november. Zo’n 
130 deelnemers vanuit het hele land reisden 
naar Den Bosch voor een dag vol nieuwe kennis, 
inspiratie, praktijkvoorbeelden, en ontmoeting. 
“Een fijne, goed georganiseerde dag waarbij ik 
heb genoten van de inspirerende sprekers.” 
aldus een van de deelnemers. Kijk hier 
voor een terugblik.

> Naar inhoudsopgave

Bezoekers geven aan dat zij voornamelijk 
de praktische tips en werkvormen, nieuwe 
inzichten op het gebied van leesbevordering 
en digitale geletterdheid, en een flinke dosis 
inspiratie en motivatie meenemen naar hun 
werkpraktijk. Daar doen we het dus voor! 

Cubiss Kennisdag

Cubiss Kennisdag

Cubiss Kenniskaravaan (Brabant)

Masterclasses, workshops, 
trainingen

Masterclasses, workshops, 
trainingen

130

88

308

2018

2019

103

69

99

Cubiss Kennisdag 
(0-23 jaar) 
Later als ik groot ben…

Cubiss Kenniskaravaan (Brabant)

Kennisdeling 
in cijfers
Aantal deelnemers
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Colofon

Bronnen (december 2019): 
-BOP (Bibliotheekonderzoeksplatform) 
-DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
-Beste Kinderdagverblijf (www.beste-kinderdagverblijf.nl) 
-Resultaten gebaseerd op eigen metingen. 

We mochten gebruikmaken van foto’s van Jørgen Koopmanschap, Marloes Antens, Nina van de Goor.

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.
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