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PROJECT INNOVATIE VAN DE EDUCATIEVE FUNCTIE – RESULTATEN 2018 & VOORUITBLIK 2019

M
Wat is er allemaal gebeurd het 

afgelopen jaar in de samenwerking 
tussen de Brabantse bibliotheken 

en educatieve partners als het gaat 
om leesbevordering en leesplezier? 

In dit magazine nemen we je mee 
in een selectie highlights uit het 

door de provincie Noord-Brabant 
gefinancierde project ‘Innovatie 

van de educatieve functie’. En we 
informeren je over activiteiten 

die dit jaar op stapel staan.

Veel leesplezier!
Team Innovatie van de educatieve functie
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MOOIE STAPPEN 
VOORWAARTS IN 2018. 
NIEUWE ENERGIE 

VOOR 2019!

{ARABELLA BROERS
adviseur en projectleider Innovatie 
van de educatieve functie W

Mooie resultaten
Wij zijn trots op de vele activiteiten en 

resultaten van het afgelopen jaar, zoals de 

verdere uitrol van BoekStart en de Bibliotheek 

op school, de pilots die we met bibliotheken 

hebben gedaan rondom de thema’s

ouderbetrokkenheid en cultuureducatie, 

de goedbezochte Kenniskaravaan-sessies, 

de realisatie van initiatieven als Scoor een 

Boek! en De VoorleesExpress en zo kunnen 

we nog wel even doorgaan. 

We kijken opnieuw uit naar een 
fijne samenwerking in 2019
Ook dit jaar gaan we weer met frisse 

ideeën het nieuwe jaar in om zo de rol van 

de Brabantse bibliotheken richting educatieve 

partners te versterken. Hierbij staan we klaar 

voor de bibliotheken met advies, kennisdeling, 

pilots en praktische ondersteuning. 

Zo gaan we in 2019 onder meer aan de 

slag met het ouder-en-kind-concept Retro-

Reading, vieren we de 20e editie van de 

Cubiss Kennisdag en bieden we een E-learning 

Jeugdliteratuur 4-12 jaar aan. En natuurlijk 

staan we ook weer klaar voor alle vragen, 

begeleiding en ondersteuning bij de verdere 

uitrol, borging en doorontwikkeling van de 

doorgaande programmalijnen van Kunst van 

Lezen en andere structurele samenwerkingen. 

Kortom, we kijken weer uit naar een fijne 

samenwerking om zo uiteindelijk lezen, 

leesplezier en ook informatievaardigheden 

bij de Brabantse kinderen en jongeren te 

stimuleren en naar een hoger niveau te tillen!

Veel leesplezier toegewenst!

Arabella Broers

> Naar inhoudsopgave



{JOSÉ PEIJEN 
adviseur 

J
Na ruim 6 jaar programmaleiderschap voor 

Cubiss Brabant start Boudewijn van der Lecq 

dit jaar met een nieuwe uitdaging. Welke? 

Daarover vertelt Boudewijn in dit filmpje. 

Ook vertelt hij over het belang van het project 

Innovatie van de educatieve functie, voor de 

provincie, bibliotheken, educatieve partners 

en uiteindelijk ook voor de Brabantse burger.

NIEUWE UITDAGINGEN 
VOOR BOUDEWIJN 
VAN DER LECQ {BOUDEWIJN 

VAN DER LECQ
programmaleider

2018 was een mooi jaar, al was het alléén al vanwege…jubilaris José! 
Normaal gesproken is een jubileum geen breaking news, maar dit keer 
geldt er toch wel een uitzondering. Leesbevorderings-kanon José Peijen 
was namelijk ‘pas 40 jaar’ bij ons in dienst! Een kort interview: 

José, we kennen maar weinig mensen met zoveel passie voor 
hun werk als jij. Waar komt die drive van jou vandaan?
“Ik wil van ieder kind een lezer maken. Want wie (met plezier) kan lezen, kan de 

hele wereld aan en doet mee in onze steeds meer geletterde en multimediale 

maatschappij. Vanuit het Brabantse project Innovatie van de educatieve functie 

zorg ik samen met de Brabantse bibliotheken dat zij optimaal kunnen samen-

werken met het basisonderwijs en uitvoering kunnen geven aan het landelijke 

programma de Bibliotheek op school. Ik werk ook in het landelijk kernteam van 

de Bibliotheek op school van SPN en zorg in deze functie voor het onderhoud 

van de landelijke aanpak.”

“Ik zet mijn expertise graag in om op zoveel mogelijk Brabantse scholen te 

zorgen voor meer leesplezier en mediavaardigheden, een goede en prettige 

leesomgeving, een deskundige leesconsulent van de bibliotheek én deskundige 

leerkrachten die kinderen kunnen motiveren tot lezen. Jarenlang werk ik met 

veel plezier aan de ontwikkeling van educatieproducten voor literatuureducatie 

en leesplezier, cultuureducatie en mediawijsheid. Dit kan ik uiteraard niet zelf. 

Daar zijn juist bibliotheken hard voor nodig. En deze wil ik heel graag 

ondersteunen en inspireren.“

“Waar ik heel blij mee ben is dat ik zo’n goed contact heb met zoveel bibliotheek-

professionals, die zich inzetten voor het samenwerken met het onderwijs en 

uiteindelijk voor het lezende kind!”

40 JAAR ACTIEF 
IN HET EDUCATIEVELD 
(en nog altijd even energiek en vernieuwend!)

TIJD VOOR 
EEN INTERVIEW

> Naar inhoudsopgave

https://youtu.be/39RnOLXk_fk


DOELGROEP
 0-4 jaar

{MARLOES ANTENS 
adviseur 

De periode voordat kinderen naar de basis-

school gaan is essentieel in de taalontwikkeling 

en het voorkomen van laaggeletterdheid. 

In deze voorschoolse periode vormt het voor-

lezen –naast het kletsen met het kind– eigenlijk 

het startpunt van de taalontwikkeling. Ouders 

en verzorgers en ook consultatiebureaus en 

kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. 

Samen met de bibliotheek natuurlijk.  

Bibliotheken spelen hier ook al goed op in, 

met dienstverlening als BoekStart voor baby’s, 

BoekStart in de kinderopvang en De Natio-

nale Voorleesdagen. En met bijvoorbeeld de 

BoekStartcoaches van de bibliotheek, die op 

het consultatiebureau met ouders in gesprek 

gaan over BoekStart en het belang van 

voorlezen aan piepjonge kinderen. 

Ook Cubiss is overtuigd van het belang 

van ‘vroeg beginnen’ als het gaat om de 

taal- en mediaopvoeding van het kind. We 

dragen dan ook graag bij aan de realisatie van 

programma’s op het gebied van leesplezier, 

taalontwikkeling en mediaopvoeding. Door 

duurzame samenwerkingen met (voor- en 

vroegschoolse) educatieve instellingen 

te helpen realiseren en te borgen. Ook 

ontwikkelen we educatieproducten en 

organiseren we activiteiten voor bibliotheken 

en vve- en onderwijsinstellingen die bijdragen 

aan kennisontwikkeling, kennisdeling en 

inspiratie. Samen met uiteenlopende partners 

zetten we in op de ontwikkeling van taal- 

en mediaopvoeding. Met als uiteindelijke 

doel: ieder kind (digi)taalvaardig! We lichten 

er een aantal activiteiten uit: D

JE KUNT NIET
VROEG GENOEG 

BEGINNEN!

> Naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/actueel/Educatieproducten%20Cubiss%202018-2019.pdf


REGIODAG 
VOORLEES-EXPRESS 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen 

met een taalachterstand extra aandacht 

krijgen. Een half jaar lang komt er een 

vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te 

lezen. Het doel  is om taal en leesplezier een 

vaste plek te geven in het gezin. Ook in Brabant 

toert De VoorleesExpress al een poos rond. 

Sommige bibliotheken en welzijnsorganisaties 

rijden al wat langer mee, terwijl anderen net 

zijn ingecheckt of ingestapt. 

Elk half jaar organiseert Cubiss een regio-

bijeenkomst voor de lokale projectleiders 

uit Brabant om kennis, ervaringen en nieuwe 

ontwikkelingen te delen. Afgelopen november 

was het in Eindhoven te doen –heel toepasse-

lijk– pal tegenover het station. Een bijzondere 

editie was het dit keer, met een sessie onder 

begeleiding van trainingsacteurs en waarin 

in de middag gewerkt is aan een sterkte-/

zwakteanalyse om –met elkaar– kansrijke 

doelen te bepalen voor nu en in de toekomst. 

Lees hier het verslag van de regiodag.

Neem voor meer informatie en ideeën contact 

op met Marloes Antens.

Ook dit jaar was ouderbetrokkenheid weer een 

actueel thema voor de bibliotheken en Cubiss. 

Zo was er bijvoorbeeld de pilot met Bibliotheek 

Helmond-Peel, zoals te lezen is in het

inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid en 

lezen, een kwestie van doen...!

In het inspiratiedocument  beschrijven we 

meerdere ouderinitiatieven van bibliotheken. 

Cubiss leverde een bijdrage aan verschillende 

initiatieven, maar we beschrijven ook program-

ma’s en activiteiten die door bibliotheken zijn 

geïnitieerd. ‘Het delen van ervaringen vinden 

we belangrijk, want ouders bij (voor)lezen 

betrekken hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Ouderbetrokkenheid vraagt om actie! 

Een kwestie van doen…!

STRATEGISCHE AANPAK TAAL & MEDIA 
Over de rol van bibliotheken bij de bewust-

wording bij ouders over het belang van 

voorlezen aan jonge kinderen is iedereen 

het wel eens. Doen! Ook wat betreft media-

opvoeding zien steeds meer bibliotheken een 

taak voor zichzelf. Maar hoe zit het met de 

combinatie taal- en mediaopvoeding? In beide 

gevallen speelt voorbeeldgedrag en het maken 

van een bewuste keuze een belangrijke rol. 

Toch lijken de twee thema’s elkaar te bijten. 

Kortom: de hoogste tijd voor een strategische 

aanpak voor taal- en mediaopvoeding! Eén van de 

eerste stappen afgelopen jaar hierin waren een

literatuuronderzoek als ook gesprekken die Cubiss 

in het veld heeft gevoerd met de bibliotheken 

over de huidige activiteiten, ervaringen en ook 

toekomstige behoeften. Ook organiseerden we de 

bijeenkomst ‘Een brede kijk op media’ waarin we 

met 12 bibliotheken aan de slag zijn gegaan met de 

ontwikkeling van een visie op mediaopvoeding. Een 

bijeenkomst vol energie; het zaadje is geplant. We 

kijken dan ook uit naar het vervolg van deze sessie!

OUDER-
BETROKKENHEID 
VRAAGT 
OM ACTIE! 
Kinderen van ouders die actief betrokken 
zijn bij de leesopvoeding, hebben een vijf 
keer grotere kans om een lezer te worden 
dan kinderen van ouders bij wie dit niet het 
geval is. Geen wonder dat bibliotheken, 
kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn 
naar de samenwerking met ouders.

‘Een kwestie 
van doen…’

> Naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/actueel/Verslag-Regiodag-voorleesexpress.pdf
https://www.cubiss.nl/medewerkers/marloes-antens 
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Ouderbetrokkendheid-en-lezen-een-kwestie-van-doen.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Ouderbetrokkendheid-en-lezen-een-kwestie-van-doen.pdf


{ 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.

RESULTATEN 
DOELGROEP 0-4 JAAR 
OP EEN RIJ

We brengen de voortgang en resultaten 
van drie jaar structureel en enthousiast 
samenwerken aan leesontwikkeling & 
leesplezier in beeld.

{ 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 18

2016

100%
100% 100%

2017 2018

19

{ BEREIK 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 en boekstartpro.nl

2018
6 bibliotheken 

8 locaties

2017
5 bibliotheken 

7 locaties

{ 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 

2017

2018

GEPLAND VOOR 2019

Betrokken BibliothekenVoorgelezen gezinnen

122

580

660

6

9

10

2016 2017 2018

455
 

44%

Kinderopvang instellingenBibliotheken

17

89%

478
 

46%

16

89%

509

 45%

18

100%
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https://www.boekstart.nl
https://www.boekstartpro.nl
https://www.boekstart.nl
https://www.boekstartpro.nl/
https://voorleesexpress.nl


DOELGROEP
 4-12 jaar

LEESBEVORDERING IS
KINDERSPEL...MET 
TIJDJAGERS! 

OUDERBETROKKENHEID -
EEN KWESTIE VAN DOEN!

Begin dit schooljaar lanceerden wij Tijdjagers, 
een leesbevorderingsspel rondom de 
historische jeugdboeken van de Schrijvers 
van de Ronde Tafel. Het spel is bedoeld 
voor leerlingen van groep 7/8.

Voor het Bibliotheekblad ging Anne van 

den Dool een middag naar OBS Dick Bruna

(basisschool) in Veldhoven.  

Net als in 2017 hebben we ook in 2018 weer vol 

ingezet op het thema ouderbetrokkenheid. In 

het inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid 

en lezen, een kwestie van doen – een vervolg 

op het inspiratiedocument Ouderbetrokken-

heid uit 2017– beschrijven we onder andere de 

pilots Dyslexie onder de knie (Bibliotheek Theek 

Daar speelde groep 8 Tijdjagers 

met veel enthousiasme: “Op de vraag 

wie het spel leuk vond, schieten alle 

handen omhoog.” Zelf waardeert 

Anne van de Dool het dat Tijdjagers 

ook geschikt is voor taalzwakke 

leerlingen en leerlingen die moeite 

hebben om stil te zitten. Anne’s 

conclusie: “Tijdjagers lijkt inderdaad 

tot meer leeskennis én -plezier te 

leiden, en dat in de vorm van een 

aantrekkelijk spel.” Lees hier het 

hele artikel uit het Bibliotheekblad.

LEZEN IN EEN ANDER LICHT! 
VERRASSENDE CROSS-OVERPROJECTEN 
IN DE SCHIJNWERPERS

Cultuur en lezen hand en hand, daarover 

ging het artikel uit 2017 van collega Sanne 

van Heijst Samenbrengen wat er al is dat 

zij schreef samen met Bram Relouw van 

Kunstloc Brabant. Over de kracht van 

de verbinding tussen lezen, leesplezier en 

cultuureducatie. Als vervolg hierop zijn in 

2018 bibliotheken uitgenodigd om lokale 

cultuurprojecten rondom lezen uit te voeren. 

Lees hierover in het Inspiratiedocument 

Cultuur en lezen hand en hand.   

5), Boek Food Festival (Bibliotheek Midden-

Brabant), Folder anderstalige ouders 

(Bibliotheek Helmond-Peel), Samen lezen 

(Nieuwe Veste) en Oudermodule 

Kwispellezen (Bibliotheek Midden-Brabant). 

Lees hier verder!

 

> Naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Ouderbetrokkendheid-en-lezen-een-kwestie-van-doen.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Ouderbetrokkendheid-en-lezen-een-kwestie-van-doen.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/paginas/TijdjagersBibliotheekblad.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/paginas/TijdjagersBibliotheekblad.pdf
https://www.kunstbalie.nl/sites/default/files/AFBEELDINGEN/DCL%20%26%20CUBISS.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Cultuur-en-lezen-hand-en-hand.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Cultuur-en-lezen-hand-en-hand.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/pdfs/Ouderbetrokkendheid-en-lezen-een-kwestie-van-doen.pdf


DE SCHOOLSCHRIJVER 
IN CIJFERS
Wat is er leuker dan een échte kinder-
boekenschrijver in de klas? Voor het 
landelijke project De Schoolschrijver wordt 
een kinderboekenschrijver voor een half jaar 
verbonden aan een (meestal) taalzwakke 
basisschool. De schrijver geeft elke week 
aan drie vaste klassen les, maar alle andere 
klassen, leerkrachten en ouders krijgen 
ook een keer een bezoek.

Vanuit Cubiss heeft collega Sanne van Heijst 

zich de afgelopen 2 jaar hard gemaakt voor 

een Schoolschrijver in de Brabantse klassen. 

En niet zonder succes! De Schoolschrijver 

begon 9 jaar geleden met 1 schrijver en 2 

scholen. In 2018 waren er in Noord-Brabant 

8 Schoolschrijvers op 9 scholen actief 

(‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en 

Helmond). In totaal kregen 650 kinderen 

wekelijks les van de Schoolschrijver en maar 

liefst 2020 kinderen hebben via hun school 

een keer les gehad van een Schoolschrijver.

In een enquête gaven 15 direct betrokken 

medewerkers van de 9 deelnemende Brabantse 

scholen De Schoolschrijver gemiddeld een 8,5. 

Maar liefst 80% van de leerkrachten constateerde 

een toegenomen creativiteit bij de leerlingen 

tijdens het traject. 73% nam een toename van 

het zelfvertrouwen bij de leerlingen waar. 

Ben of ken je een school die op zoek is naar beter, 

leuker en slimmer taal- en cultuuronderwijs? Neem 

dan contact op met Sanne van Heijst. Want ook 

in 2019 kun je bij Sanne terecht voor een 

Schoolschrijver in de klas.

{SANNE VAN HEIJST 
adviseur  

“Wij omarmen graag projecten 
die aansluiten op onze visie. 
In ons verhaal naar buiten 
merken we dat het project De 
Schoolschrijver veel sympathie 
opwekt en de bibliotheek in 
een positief daglicht zet.”
Geeske Kanters, lees- en mediacoach bibliotheek Eindhoven

S > Naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/medewerkers/sanne-van-heijst


COMING 
UP!
Retrolezen
In samenwerking met de Noord Oost 

Brabantse Bibliotheken (NOBB) realiseren 

wij in 2019 Retrolezen! Retrolezen is een 

nieuw leesbevorderingsconcept voor de 

bovenbouw van het basisonderwijs. Het idee 

is ontstaan vanuit de observatie dat veel 

ouders spontaan beginnen te stralen wanneer 

je ze vraagt naar hun favoriete kinderboek. 

Retrolezen speelt in op gevoelens van jeugd-

sentiment en nostalgie van ouders en creëert 

toekomstig jeugdsentiment voor hun kinderen. 

Tijdens Retrolezen gaan ouders en kinderen op 

een gezamenlijke ‘tijdvakantie’ door de jeugd 

van de ouders, aan de hand van een klassieker 

van toen en een kinderboek van nu.

“Veel ouders beginnen 
spontaan te stralen 
wanneer je ze vraagt 
naar hun favoriete 
kinderboek.”

E-learning Jeugdliteratuur 4-12 jaar
Jaarlijks verschijnen er ruim duizend nieuwe 

Nederlandstalige kinderboeken, plus nog eens 

bijna duizend vertaalde kinderboeken. Wat een 

werk om dat bij te houden! Gelukkig hoef je dat 

niet allemaal zelf te doen. Met de e-learning 

Jeugdliteratuur van Cubiss ken jij je klassiekers, 

maak je kennis met de interessantste nieuwe 

kinderboeken en breid je je titelkennis uit. 

Deze e-learning is geschikt voor (startende) 

bibliotheekmedewerkers, pabostudenten, 

leerkrachten en iedereen die zijn kennis op 

het gebied van jeugdliteratuur wil opfrissen.

CUBISS 
EDUCATIEPRODUCTEN

Elk kind is nieuwsgierig! 

Kinderen willen doen, spelen en ervaren. Het 

kind staat centraal bij de producten en diensten 

die Cubiss ontwikkelt op het gebied van lees-

bevordering, digitale geletterdheid, maakon-

derwijs en cultuureducatie. Bekijk de nieuwste 

educatieproducten en bestel!

{ DE BIBLIOTHEEK 
OP SCHOOL (PO)
Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs (SBO), 
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

RESULTATEN 

519

19

57%

100%

548

18

66%

100%

2016

639

18

75%

100%

2018

2017

BibliothekenPrimair onderwijs R> Naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/actueel/Producten%20pdf%20-%20DEFENITIEF.pdf
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/afbeeldingen/actueel/Producten%20pdf%20-%20DEFENITIEF.pdf
https://www.debibliotheekopschool.nl/


DOELGROEP
12-23 jaar

SAMENWERKING 
MET VO IN BRABANT: 
BOVENGEMIDDELD 
DE CIJFERS 
Op vrijwel alle gebieden scoren de Brabantse 
bibliotheken hoger dan het landelijk 
gemiddelde als het gaat om een structurele 
samenwerking met het voortgezet onderwijs. 
Er wordt volgens het Bibliotheekonderzoeks-
platform met meer scholen samengewerkt, 
er zijn meer samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten, de samenwerking met het vo is 
vaker expliciet in het beleid vastgelegd en 
ga zo maar door. Kortom: goed op weg! We 
benoemen de tops, en ook nog een paar tips!

Samenwerken: met wie en hoe vaak?
Opvallend: een derde van het aantal Brabantse 

bibliotheken kan het aantal 12-18-jarige leden 

niet noemen. Daar staat dan weer tegenover 

dat een derde meer dan 12.000 leden in deze 

leeftijdscategorie heeft (landelijk is dit maar 

11%). Met twee op de vijf scholen in het 

verzorgingsgebied hebben Brabantse 

bibliotheken een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten op het gebied van leesbevordering 

(landelijk is dit iets meer dan één op de vijf). 

Ook voor informatievaardigheden en 

mediawijsheid is de samenwerking vastgelegd, 

maar minder (resp. 34 en 18%). Ook hier is 

dat meer dan landelijk (resp. 25 en 15%).

Alle Brabantse bibliotheken werken samen met 

het vmbo, 83% werkt ook samen met havo en 

78% met het vwo, alle iets meer dan landelijk 

gemiddeld (resp. 95%, 81% en 75%). Een op-

vallende achterblijver is het praktijkonderwijs: 

31% van de Brabantse bibliotheken werkt hier-

mee samen, terwijl dit landelijk 48% is. Hier ligt 

een kans om de dBos-aanpak breder te borgen.

   

Borging in menskracht
Landelijk is er bij de helft van de bibliotheken 

gemiddeld tot een halve fte beschikbaar voor 

de samenwerking met het voortgezet onder-

wijs. Bij Brabantse bibliotheken ligt dit hoger: 

één op de drie met een structurele samen-

werking met het vo heeft maximaal een 

halve fte beschikbaar, maar één op de vijf 

heeft maximaal een fte beschikbaar. 10% 

heeft zelfs meer dan een fte beschikbaar 

(landelijk is dit iets minder, 7%). Meer inzicht 

in de hoeveelheid beschikbare fte is wel wen-

selijk: twee op de vijf Brabantse bibliotheken 

geeft aan niet te weten hoeveel fte er voor 

de samenwerking met het vo beschikbaar is.

Borging in beleid
Een mooi resultaat: driekwart van de Brabantse 

bibliotheken heeft de samenwerking met het 

voortgezet onderwijs expliciet vastgelegd in 

hun beleid (landelijk is dit minder, 69%). Eén 

op de drie bibliotheken werkt beleidsmatig 

samen met de gemeente op vo-gebied, dit 

komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Borging in financiering
Bibliotheken vinden de samenwerking met 

het vo belangrijk: drie kwart financiert deze 

zelf (landelijk is dit minder, 67%). Twee derde 

van de betrokken scholen betaalt ook mee. 

De helft van de bibliotheken weet de stimule-

ringsfondsen hiervoor ook te vinden, landelijk 

is dit maar een derde van de bibliotheken. 

De gemeenten dragen in Brabant in 15% van 

de gevallen extra bij aan deze samenwerking, 

wat ongeveer vergelijkbaar is met landelijk.

{ }Tip: zoek het 
praktijkonderwijs op.

{ }Tip: maak inzichtelijk hoeveel 
fte er voor de samenwerking 
met het vo beschikbaar is.

{ }Tip: ga het resultaat van de 
samenwerking met het vo vastleggen.

{ }Tip: wat zijn de ‘andere’ financierings- 
bronnen die landelijk worden gebruikt?

> Naar inhoudsopgave



LEESBEVORDERING 
IN HET MBO

Het juiste boek voor de juiste student 
op de juiste plaats en de juiste tijd
In Noord-Brabant zijn enkele bibliotheken 

al aardig aan de weg aan het timmeren met 

leesbevordering in het mbo. Dat is vaak ook 

een stukje pionieren en ontdekken. De 

programmering richting mbo’s is namelijk 

volop in ontwikkeling, waarbij er (structurele) 

samenwerkingen tussen bibliotheek en 

mbo worden opgezet en uitgebouwd.

 

Onlangs heeft Kunst van Lezen een mooie 

beschrijving gemaakt van één van deze  EN VERDER
... V

V
{ BEREIK 

DE BIBLIOTHEEK 
OP SCHOOL VO
Inclusief andere vormen van 
structurele samenwerking tussen 
bibliotheek en onderwijs. Kwaliteits- 
verbetering van lees- en mediavaar-
digheden, op school en thuis door een 
structurele samenwerking op het 
gebied van lezen, taal en mediawijsheid 
van onderwijs, bibliotheek en gemeente. 
debibliotheekopschool.nl
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32%

83%

47

12

26%

63%

2016

2018

BibliothekenVoortgezet onderwijs

52

13
72%

2017

27%

(op)bloeiende samenwerkingen, namelijk die 

tussen het Koning Willem I College en Babel 

(fusie van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., 

Muzerije en Bureau Babel). Hun aanpak 

kenmerkt zicht onder andere door korte 

lijnen, bottom-up werken en steun op 

strategisch niveau. “Het juiste boek voor 

de juiste student op de juiste plaats en de

juiste tijd” is een belangrijk uitgangspunt in 

hun pilot. Met deze op-maat-aanpak is de 

leesattitude van studenten positiever 

geworden, zo blijkt uit een evaluatie. 

Lees hier het artikel.

> Naar inhoudsopgave

https://www.debibliotheekopschool.nl/home.html
http://www.kunstvanlezen.nl/files.php?file_id=1834


VOORLEESWEDSTRIJDEN 
IN BRABANT 
25 jaar organisatie door Cubiss - 
Ans van Kuringe aan het woord.

Sinds jaren is Ans van Kuringe vanuit haar rol 

van medewerker support bij Cubiss, betrokken 

bij de organisatie van provincia programmalei-

der Cubiss Brabant / programmaleider Educatie 

SPN le halve en hele finales van de voorlees-

wedstrijden (po, vo en pabo). Als geen ander 

neemt zij de effecten van deze bruisende voor-

leesfestijnen waar. Een interview met Ans.

Met veel plezier kijken we terug op de Cubiss 

Kennisdag van 19 november jl. Een dag vol

inspiratie, informatie en ontmoeting voor 

educatiespecialisten, leesconsulenten, 

mediacoaches en onderwijsprofessionals. 

Dit jaar stond de kennisdag in het teken van 

motivatie: M.O.V.E.!’. Want hoe doe je dat 

eigenlijk? Een kind of jongere motiveren om 

een nieuwe taal te leren, een boek open te 

slaan, of zijn of haar weg in de digitale wereld 

te vinden? Onder leiding van dagvoorzitter 

Minchenu Maduro namen o.a. hoogleraar 

Neuropsychologie Jelle Jolles en ontwikkelings-

psycholoog Steven Pont de deelnemers mee 

in hun inspirerende verhaal. Nagenieten? 

Nieuwsgierig? Bekijk de aftermovie en

de foto’s. 

Ontmoeten, inspireren, verdiepen, 
ontdekken en (samen) doen; kennis- en 
inspiratiebijeenkomsten voor bibliotheek- 
en onderwijsprofessionals. 

Bibliotheken ontwikkelen zich tot waardevolle 

en volwaardige samenwerkingspartners van on-

derwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties 

en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld 

cultuureducatie of gezondheid. Om Brabant-

se bibliotheekmedewerkers te inspireren en 

ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied 

educatie te verdiepen, met elkaar te delen en 

toepasbaar te maken in de eigen bibliotheek-

organisatie, organiseert Cubiss verschillende 

kennisbijeenkomsten. 

CUBISS 
KENNISDAG 
2018 - 
EEN TERUGBLIK

KENNISDELING

{ ANS VAN 
KURINGE 
medewerker support

In 2018 organiseerden we de Kennis-

karavaanbijeenkomsten over Maakonderwijs, 

Boekpromotie apps, TPack Triplets (over inzet 

technologie voor verrijking van lessen), 

Vroegschoolse educatie, Samenwerking met 

het vo en Creatief schrijven. We organiseerden 

uiteenlopende en goedbezochte workshops, 

masterclasses en cursussen. En in november 

hadden we de Cubiss Kennisdag, dit keer met 

als thema M.O.V.E.!, oftewel beweging & 

motivatie. Voor 2019 zijn er alweer volop

ideeën voor kennisbijeenkomsten, bijvoorbeeld 

over Lezen en bewegen, Lezen en rekenen, 

en herhalingen van de bijeenkomst Creatief 

schrijven en Analyseren van de monitor. Ideeën 

zijn nog steeds welkom; laat het ons weten!

SCOREN (EN LEZEN!) GEBLAZEN MET SCOOR EEN BOEK!

Vorig jaar trapte Bibliotheek Midden-Brabant 

samen met Willem II af met de eerste Brabant-

se editie van Scoor een Boek! De bijeenkomst 

De Voorbeschouwing in maart dit jaar heeft 

meer bibliotheken enthousiast gemaakt voor 

dit succesvolle leesproject. Ook in 2019 rolt dit 

balletje verder! 

Zes bibliotheken en vijf voetbalclubs zullen met 

Scoor een Boek! leerlingen van groep 5 en/of 

6 enthousiast maken voor lezen: Bibliotheek 

Midden-Brabant met Willem II en RKC, Heusden 

met RKC, Nieuwe Veste en Theek 5 met NAC, 

Bibliotheek Helmond-Peel met Helmond Sport 

en NOBB met Top Oss. 

Scoor een Boek! is landelijk overdraagbaar gemaakt. 

Informatie en alle benodigde materialen voor een 

lokale uitvoering zijn beschikbaar in de toolkit Scoor 

een Boek! In het voorjaar 2019 starten ook weer de 

voorbereidingen van de editie 2020 en hopen we op 

een nog grotere deelname van bibliotheken en voet-

balclubs. Neem voor meer informatie en deelname 

contact op met José Peijen.

> Naar inhoudsopgave

{ KENNISDELING 
IN CIJFERS 2018

63

69

115

Deelnemers Brabantse bibliotheken

Cubiss Kennisdag

Cubiss Kenniskaravanen

Masterclasses, workshops, 
trainingen

18/100%

Deelnemende Brabantse bibliotheken

3

6

15/100%

Deelname aan kennisevents per Brabantse bibliotheek

Doel

Realisatie

Totaal aantal 
events

https://youtu.be/xYeE7xNpnVE
https://youtu.be/cPDd0AcEkaE
https://myalbum.com/album/Co8vKJaJsKAC
https://www.cubiss.nl/actueel/cubiss-kennisdag-2018-een-terugblik
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/scoor-een-boek-.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/scoor-een-boek-.html
https://www.cubiss.nl/medewerkers/jos%C3%A9-peijen
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