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Met wethouder Gert Vos, bibliotheek directeur Peter Speelman, 
leesmediaconsulenten, leescoördinatoren en nog veel meer! 

“Dan doe ik mijn ogen 
dicht en trek ik gewoon 
wat uit de kast!”
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Trots op het resultaat, trots op scholen, trots op de 
samenwerking. In 2012 waren wij de eerste gemeente in 
Drenthe met een plan voor een ‘Bibliotheek op School’ 
in alle basisscholen. Inmiddels hebben nu bijna alle 
basisscholen een Bibliotheek op School en is lezen dus 
dichtbij heel veel kinderen gebracht. Mede dankzij een 
gemeentelijke en provinciale startsubsidie hebben we 
dit mogelijk weten te maken, maar vooral omdat we er 
met elkaar in Hoogeveen van overtuigd zijn dat lezen 
voor de ontwikkeling van kinderen essentieel is. We 
staan er samen voor!

Trots op het resultaat, trots op 
scholen, trots op de samenwerking.

Deze samenwerking toont zich onder andere in de 
nauwe banden tussen onze leesmediaconsulenten en 
de lees- en taalcoördinatoren in de scholen. Zij werken 
iedere dag aan het leesplezier van kinderen.

We hebben met Bibliotheek op School in Hoogeveen een 
krachtig educatief netwerk weten te maken dat volop 
nieuwe kansen biedt. Lezen is overal, niet alleen in taal. 
Ik zie veel mogelijkheden om lezen vakoverstijgend te 
verbinden aan andere vakken, van geschiedenis en aard-
rijkskunde tot mediawijsheid en het ontwikkelen van 
digitale vaardigheden. Ook de integratie in 
cultuureducatie en lokale erfgoededucatie samen 
met onze Verhalenwerf is een heel mooi voorbeeld 
van verbinding.

Ik ben onder de indruk van het enthousiasme dat ik 
tegenkom in de bibliotheken op school. Van de boven-
schoolse directeur die kansen ziet om ketengericht 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan tot en met 
de ouders die enthousiast als vrijwilliger met een mooie 
collectie jeugdboeken aan de slag gaan.

Laten we samen dit mooie netwerk in de scholen in alle 
wijken en dorpen verder uitbouwen!

Peter Speelman
Directeur de Bibliotheek Hoogeveen

een vervolg krijgt. Het basisconcept is landelijk en provinciaal ont-
wikkeld maar de precieze inhoud is lokaal maatwerk, uitgaande van 
de wensen van de school en het beschikbare budget. Doelstelling is 
alle kinderen stimuleren meer te lezen, op school en thuis, ouders 

te stimuleren meer voor te lezen en leerkrachten te stimuleren 
meer aan leesbevordering en mediawijsheid te doen. Als alle kinde-
ren, leerkrachten en ouders dat doen, dan leven zij zeker nog lang 
en gelukkig!

In Hoogeveen hebben de gemeente en de bibliotheek samen een 
plan gemaakt voor de periode 2013/2015. Het was een plan dat 
aansloot bij een belangrijk speerpunt van het onderwijs en de 
expertise van de bibliotheek: leesbevordering, taalontwikkeling en 
mediawijsheid. Ook droeg het plan bij aan de aanpak van de sociale 
problematiek van de gemeente: hoe beter mensen in Hoogeveen - 
en dus ook kinderen - erin slagen om hun talenten tot bloei te laten 
komen, hoe groter de kans op sociale en economische zelfredzaam-
heid. Door leesvaardigheden en mediawijsheid op jonge leeftijd te 
versterken, gaat Hoogeveen de strijd aan tegen laaggeletterdheid 
en draagt zij bij aan de mediawijsheid van burgers. De Bibliotheek 
op School is zichtbaar dichtbij en effectief.

Door de gezamenlijke inzet van scholen, overheid en bibliotheek is 
het gelukt om op vrijwel alle scholen in Hoogeveen een Bibliotheek 
op School te realiseren. Veel kinderen, niet alleen het blonde jonge-
tje, komen elke dag in aanraking met boeken en door alle activitei-
ten die rondom het thema lezen georganiseerd worden stijgt het 
leesplezier! De cijfers van de jaarlijkse monitor laten zien dat het 
lees- en leengedrag toeneemt en de motivatie van de leerkracht in 
Hoogeveen zelfs de landelijke cijfers overstijgt. 

De Bibliotheek op School is landelijk een onderdeel van Kunst van 
Lezen dat, als onderdeel van “Tel mee met Taal”, de komende jaren 

Bibliotheek op School in Hoogeveen 

leest als een 
sprookje

Een goede beheersing van 
de Nederlandse taal is onmisbaar 

voor succes op school en op 
de arbeidsmarkt. 

voorwoord
 door peter speelman

Er was eens kind in Hoogeveen. Een jongetje met 
blond haar, blauwe ogen en een brutale blik! Een 
brutale blik op een geweldige kast vol boeken. 
Boeken vol avonturen, vreemde verhalen, verdrie-
tige zinnen, rommelige dichtregels. Aansprekend, 
prikkelend, troostend, herkenbaar. In Hoogeveen 
maakt het niet uit op welke school dit jongetje zit, 
bijna elke school heeft een Bibliotheek op School 
en op elke school is aandacht voor lezen. 
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Het favoriete boek van 
Peter Speelman

De naam van de roos van Umberto Eco is het 
lievelingsboek van Peter Speelman. Waarom? “Het 
is een razend spannende middeleeuwse detective, 
waarin een bibliotheek een belangrijke rol speelt!”

Gemeente, onderwijs en Bibliotheek 
hebben een gemeenschappelijk doel: 

kinderen helpen om zich te ontplooien en 
zich voor te bereiden op een rol in de 
samenlevingen op de arbeidsmarkt. Het 
bevorderen van de taalontwikkeling is 

daarvan een essentieel onderdeel. 
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“Kinderen kiezen vol energie  
  voor een boek!”



Marlon zit samen met Annemijn in 
groep 8. Ze zijn elkaars vriendinnen 
en helpen allebei in de Bibliotheek 
op School met het rechtzetten van de 
boeken. “De kleintjes pakken altijd het 
voorste boek, dus daarom wisselen wij de 
boeken vaak om, anders pakken ze steeds 
dezelfde.” De kinderen uit de hogere 
groepen zijn volgens Marlon en Anne-
mijn weer heel slordig, dus er moet veel 
netjes neergezet worden. Marlon heeft 
het boek Hoe overleef ik (zonder) liefde 
van Francine Oomen meegenomen. Een 
serie die zij erg leuk vindt omdat het 

over een meisje van haar eigen leeftijd 
gaat. Haar tip voor kinderen die niet zo 
van lezen houden is: “Zoek iets dat bij je 
interesses past!”

kinderen 
aan het woord
Vier kinderen vertellen over 
het plezier van lezen
Marlon, Annemijn, Laura en Milan zitten allemaal op PCBS De Re-
genboog aan de Tilber in Hoogeveen. Sinds vorig jaar hebben zij een 
Bibliotheek op School en ze zijn dol op lezen! 
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“Donald Duck, gewoon omdat hij grappig en klunzig is,” aldus 
Annemijn. Zij leest altijd voor ze gaat slapen of als zij zich 
verveelt. Bij Annemijn thuis hebben ze allemaal een eigen 

boekenkast. Ze kopen boeken en gaan ook naar de grote Biblio-
theek in Hoogeveen. Op de vraag wat zij van de Bibliotheek op 
School vindt antwoordt ze: “Erg leuk, maar het lopen naar de 
Bibliotheek in de wijk met je klas – zoals vroeger – was eigenlijk 
ook wel erg leuk!”

“Zoek iets dat bij je 
interesses past!”

““Wij hebben thuis allemaal een
eigen boekenkast.”

Annemijn

Annemijn

Mar
lon

Milan

Laura

groep 8
Hoe overleef ik...

Fran cine  Oomen

marlon

Annemijn

Kwak!

Kwak!

groe p 8 
donald
duck



Toneellezen
Een manier om met plezier te lezen 
ook als je niet van boeken houdt!

Laura zit in groep 6 en is 8 jaar. Een jonge 
leerling met veel plezier in lezen. Laura 
heeft het Dagboek van een Muts meege-
nomen, een boek met grappige avon-
turen van een meisje. Laura vertelt dat 
haar ouders ook lezen, zeker op vakantie. 

Op dinsdag gaat zij met haar klas naar 
de Bibliotheek op School, maar dan kan 
ze niet altijd wat leuks vinden. Op de 
vraag wat ze dan doet zegt ze: “Dan doe 
ik mijn ogen dicht en trek ik gewoon wat 
uit de kast!” Zo is het iedere keer een 
verrassing, maar lees je ook boeken die 
je niet zo heel leuk vindt. “Boeken die ik 
leuk vind, lees ik sneller.”

Toneellezen, ook wel theaterlezen genoemd, is een van de manie-
ren om met plezier te lezen. Het is leuk voor iedereen: jong en oud, 
goede en minder goede lezers. Wat leerlingen prettig vinden is dat 
ze niet de hele tijd hoeven te lezen, je kunt ook lekker luisteren: 
tegelijkertijd acteur en toeschouwer zijn. Daarbij blijft iedereen de 
hele tijd bij het hele verhaal betrokken: ook wanneer je de leesbeurt 
niet hebt moet je ‘bij de les blijven’ om op tijd je eigen rol weer 
te lezen.

Of kinderen goed of niet zo goed kunnen lezen maakt niet uit: het 
overgrote deel van de leerlingen vindt toneellezen leuk. Veel leerlin-
gen komen uit zichzelf vragen of ze weer mogen toneellezen.
“Ik vind het echt ontzettend leuk, ze zijn gewoon heerlijk in tweetal-
len aan het lezen, een groot voordeel vind ik dat ze elkaar verbete-
ren en helpen. De kinderen vinden het ook heel leuk en kunnen op 
deze manier minimaal 25 minuten non-stop lezen. Als het kan wil ik 
deze serie nog wel even houden.” - Agnes van Goor, leerkracht

“Een uitdagende, verfrissende manier om met tekst te spelen!” 
- Suze Mendes, leesmediaconsulent

 “Ik kwam laatst op een school toen ik twee kinderen, zittend onder 
een tafel, helemaal op hoorde gaan in een rol. Ze waren aan het 
toneellezen!” - Manon Notermans, leesmediaconsulent

Dikke boeken schrikken Milan uit groep 7 zeker niet af. Dummie 
de Mummie is zo’n dik boek, een boek vol fantasie en dingen 
die eigenlijk niet kunnen, vertelt Milan. Hij leest eigenlijk altijd, 

alleen in de zomer, als alle kinderen buiten spelen een stuk 
minder, want dan heeft hij geen tijd. De Bibliotheek op School 
vindt Milan echt handig, en ook de activiteiten die Manon  
(Leesmediaconsulent, lees over haar op bladzijde 21)  samen met 
juf organiseert rondom de Bibliotheek en lezen zijn leuk. “Gis-
teren hebben we The Voice Books gedaan!” Laura vult aan dat er 
voor kinderen die niet zo van lezen houden een game is op een 
tablet met echte opdrachten, ook heel leuk!”  
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“Boeken die ik leuk vind, 
lees ik sneller.”

Dikke boeken schrikken Milan 
uit groep 7 zeker niet af.

groep 6

8 jaar  

dagboek

van een 

muts

groe p 7

Dummie
de mummie

dikke 
boeken fan

milan

Laura

kannibalen
MEESTER: Wie weet er wat kannibalen zijn? 

MARIEKE: Dat zijn toch mensen die andere mensen opeten…?  
    Brrr… ik moet er niet aan denken! 

MEESTER:  Dat klopt! Het is inderdaad geen prettige gedachte!  
    Maar gelukkig gebeurt dat niet in Nederland. 

MARIEKE: Toch dacht ik dat het in Volendam voorkwam. 

MEESTER:  Hoe kom je daar nou bij? 

MARIEKE: Ik heb het gelezen, in ons aardrijkskundeboek. 

MEESTER:  Nou ja, daar geloof ik niks van! Wat staat er dan in 
    jouw boek? 

MARIEKE: Hier, kijk maar, op bladzijde 134, daar staat het: 
    ‘De bewoners van Volendam leven van de toeristen.’ 

‘De toneelleesmop van de maand’, een stukje toneellezen met de
ingrediënten voor toneellezen: voorbereiden, samenlezen, goed 
luisteren, vloeiend en met intonatie voorlezen, bij de les blijven, 
en begrijpen wat je leest. 

Toneellezen...

•   Verbindt: je deelt samen het verhaal  
     én de activiteit van het lezen
•   Vergroot je zelfvertrouwen
•   Geeft voorbeelden van lezen 
•   Is goed uitvoerbaar in een groep
     leerlingen met uiteenlopende 
     leesniveaus

Toneellezen leidt tot:

•   Een grotere woordenschat
•   Beter technisch lezen
•   Vloeiend lezen (lezen met begrip, ritme, 
     klemtoon en intonatie) 
•   Een hoger leestempo
•   Een hoger leesniveau 
•   Een grotere leesmotivatie 
•   Meer leesplezier! 



Visie op de toekomst
Op de vraag wat hij scholen en de bibliotheek zou willen meegeven 
voor de toekomst antwoord Gert dat hij de bibliotheek wil meege-
ven te blijven luisteren naar scholen. “Dat doet de bibliotheek heel 
goed, en dat moet ook zo blijven, beweeg mee en laat zien waar je 
van waarde bent voor scholen.” Scholen zelf roept hij op om samen 
op te trekken, met de bibliotheek en ook met elkaar. Help elkaar ook 
onderling. Niet de leeropbrengst staat centraal, maar het kind en de 
behoefte van kinderen. Als je deze insteek kiest en vertaalt naar de 
praktijk weet ik zeker dat je als school bijdraagt aan een succesvolle 
toekomst voor kinderen.” 

Net nog opende wethouder Gert Vos van ‘Blijven meedoen en Talen-
tontwikkeling’ een nieuwe Bibliotheek op School op OBS Apollo, nu 
praat hij vol enthousiasme over waarom de gemeente Hoogeveen 
het lezen dichtbij kinderen wil brengen: “Genieten van lezen en 
goed kunnen lezen, maakt een groot verschil in je leven. Het maakt 
verschil in je loopbaan, het vergroot je kans op werk en verrijkt je le-
ven. Lezen is leven en leren tegelijk.” Gert Vos is hartstikke duidelijk: 
lezen is onmisbaar.

Het is echt nodig
Hoogeveen is een gemeente waar veel mensen geen betaalde baan 
hebben, de werkloosheid is hoog. Ook is er, overigens net als in de 
rest van Nederland, veel laaggeletterdheid. In Hoogeveen is een op 
de acht inwoners laaggeletterd. Dat betekent dat Hoogeveen tus-
sen de 7000 en 8000 laaggeletterden telt. De urgentie om hier iets 
aan te doen is groot en wordt door iedereen gevoeld. “Hoogeveen 
is een grote kern met tien dorpen. De dorpen hebben geen eigen 
bibliotheekvoorziening meer, ook de Bibliobus rijdt niet. Omdat we 
willen werken aan het tegengaan van laaggeletterdheid en omdat 
we taalontwikkeling willen versterken, zijn wij heel erg blij met de 
inzet van Bibliotheek Hoogeveen en de scholen samen. De gemeen-
te stimuleert dit graag,” aldus Gert Vos.

Creativiteit en taalvaardigheid
Gert Vos is als wethouder onder andere verantwoordelijk voor 
het programma ‘Blijven meedoen en Talentontwikkeling’. De 
Bibliotheek op School is hier een heel mooi onderdeel van, waar de 
gemeente graag geld voor over heeft. “Zowel vanuit het voorkomen 
van laaggeletterdheid als vanuit het ontwikkelen van creatieve 
vaardigheden zetten we in op de Bibliotheek op School.”

Samen bereik je echt resultaat
Samenwerking en de verbinding zoeken, luisteren naar elkaar. Dat 
is volgens Gert Vos wat het succes van de Bibliotheek op School 
in Hoogeveen bepaalt en dat is tegelijkertijd ook de grootste 
uitdaging. “De samenwerking tussen scholen en de bibliotheek is 
ontzettend belangrijk, en we zetten ook in op verbindingen met 
welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers 
en zelfs met het bedrijfsleven als het om taalontwikkeling gaat.” De 
gemeente wil graag samenwerken en faciliteren, vanuit de visie dat 
taal onmisbaar is en lezen je leven verrijkt.

Wat zijn de effecten van het beleid 
in Hoogeveen eigenlijk? 
“We zijn momenteel metingen aan het opzetten om de eff ecten te 
kunnen meten, maar wat we nu al zien is dat het bereik veel groter 
is dan een aantal jaar geleden. De Bibliotheek op School brengt 
mensen op ideeën.” Al geeft hij ook aan dat een groot deel van de 
mensen die niet goed kunnen lezen niet in beeld is, omdat het nog 
steeds een taboe is. “Door alle aandacht, ook door de Bibliotheek op 
School, hopen we dit stap voor stap te doorbreken.”
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Fotograaf André Weima

Het favoriete boek van Gert Vos

Een favoriet boek heeft 
Gert Vos niet, maar wel een 
favoriet genre: thrillers, 
maar dan wel gebaseerd 
op werkelijkheid, vooral 
van Zweedse bodem (een 
land waar hij gewoond 
heeft). “Je moet vanaf 
bladzijde één in het verhaal 
getrokken worden!” Op de 
vraag wat zijn favoriete 
jeugdboek is antwoordt hij 
Reis door de nacht van 
Anne de Vries, een verhaal dat zich afspeelt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het is een van de weinige boeken 
die ik meerdere keren heb gelezen.”

en leren tegelijk
Wethouder Gert Vos over zijn drijfveren

Hoogeveen geeft je de vijf 

De gemeente Hoogeveen wil samen met partners, ouders 
en kinderen een veilige, stimulerende omgeving om 
kinderen te laten  opgroeien creëren. Een omgeving waarin 
alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen hun talenten 

optimaal kunnen ontwikkelen. Met als 
doel om kinderen meer kansen te bieden 
als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, 
werk en ‘meedoen’ in de maatschappij. 
Door middel van de werkwijze Jong 
Hoogeveen heeft de toekomst gaat de 
gemeente hier samen met partners, 
ouders en kinderen zelf aan werken. 

Lezen is leven 

“Genieten van lezen en goed kunnen 
lezen, maakt een groot verschil in je 
leven. Het maakt verschil in je loop-
baan, het vergroot je kans op werk 

en verrijkt je leven. Lezen is leven en 
leren tegelijk.” 



Wat doe je precies als leescoördinator?
Mirjam vertelt dat zij als leescoördinatoren begonnen zijn met 
het schrijven van een beleidsstuk waarin doelen zijn gesteld voor 
de komende jaren. Ook hebben ze maandelijks contact met de 
bibliotheekouders die in de Bibliotheek op School werken en regel-
matig is er contact met onze leesmediaconsulent van Bibliotheek 
Hoogeveen. We zijn een aanspreekpunt voor alles wat met lezen te 
maken heeft en binnen het schoolteam hebben wij een sturende rol 
rondom het lezen.

Jullie hebben beiden de cursus Open Boek gevolgd. 
Wat is dat voor opleiding en waarom zouden alle 
leescoördinatoren die moeten volgen?
Zowel Mirjam als Henriette zijn erg enthousiast over de cursus. 
“Cursusleider Jos Walta motiveerde ons echt om leescoördinator te 
worden en zijn kennis en ervaring waren ontzettend inspirerend,” 
aldus Henriette. Mirjam geeft aan dat je tijdens Open Boek de 
verschillende genres in de jeugdliteratuur leert kennen. “Ook leer 
je de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbe-
vordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met 
informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motive-
ren van het team. Kortom, alles wat je nodig hebt om goed beleid te 
maken en uit te voeren op school rondom lezen.”

Wat zien jullie voor effecten van de Bibliotheek 
op School bij kinderen, ouders en misschien nog 
anderen?
“Het enthousiasme zien we niet alleen bij de leerlingen, maar ook 
de bibliotheekouders bij ons op school zijn erg enthousiast. Dit 
werkt door in het hele team. Op De Weidebloem staan we voor 
b(l)oeiend onderwijs, ook hierbij speelt de schoolbibliotheek een 
belangrijke rol. De schoolbibliotheek zorgt hierbij voor een verbin-
ding tussen alle vakgebieden,” aldus Henriette.

Wat willen jullie de bibliotheek meegeven voor de 
toekomst? En de school (scholen)?
Het is belangrijk dat de bibliotheek de school in komt! Leesmedia-
consulenten die leuke leesvormen aanbieden waardoor het lezen 
en het bezoeken van de bibliotheek aantrekkelijk gemaakt wordt. 
Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de schoolbibliotheek 
voorzien is van boeken die aansluiten bij de verschillende leeftijden. 
Nadat de schoolbibliotheek zijn intrede heeft gedaan en ook de 
leesmediaconsulent met regelmaat lessen verzorgt zien we dat het 
enthousiasme bij de leerkrachten is toegenomen. Dit maakt dat ook 
het leesplezier bij de leerlingen aanzienlijk is gestegen.

Heb je tips voor andere scholen?
Zorg voor enthousiaste bibliotheek ouders! Zij zorgen ervoor dat 
de schoolbibliotheek een succes wordt. Zorg er als leescoördinator 
voor dat je goed contact met je bibliotheek ouders en leesconsulent 
onderhoudt.
 

Heb je tips voor ouders, ook als kinderen niet zo 
graag lezen?
Dwing kinderen niet om te lezen. Voorlezen vinden kinderen ook 
geweldig en spelenderwijs kun je het lezen aantrekkelijker maken. 
Zoek boeken die aansluiten bij de interesse van het kind, denk hier-
bij ook aan informatieve boeken.

De leescoördinator
Leesplezier op Basisschool de Weidebloem: 
Daar doen we het voor!

 "Uit de leesmonitor is gebleken 
dat het leesplezier bij de leerlin-

gen aanzienlijk is gestegen sinds de 
komst van de schoolbibliotheek. Daar 

doen we het voor!"

Op veel scholen werkt een leescoördinator, of soms wel meer dan één! Een leescoördinator maakt het 
beleid rondom lezen op school, maakt samen met de leesmediaconsulent de jaarplanning en coördi-
neert de uitvoering daarvan. Mirjam Snippe en Henriette Roose werken beide als leescoördinator op de 
Protestants Christelijke Basisschool De Weidebloem. Zij vertellen over hun werk.
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Het favoriete boek 
van Mirjam Snippe

In de klas lees ik graag boeken van Mees Kees en Super 
juffie, omdat leerlingen dit altijd erg grappig vinden. Maar 
non fictie boeken vind ik ook leuk om onder de aandacht 
te brengen. Thuis lees ik boeken als; Een weeffout in de 
sterren en Het pauperparadijs. 
Als kind vond ik de boeken van Jac-
ques Vriens fantastisch. Het leek 
me geweldig om zelf in zo’n klas 
te komen. De titels maakten me 
meteen nieuwsgierig.

"Wij vinden de samen-
werking met Bibliotheek 
Hoogeveen enorm prettig, 

steeds weer nieuwe 
ideeen worden geboren. "

Het favoriete boek van
Henriette Roose

Ik heb niet echt één lievelingsboek en lees graag spannen-
de boeken zoals boeken van Saskia Noort of Karin 
Slaughter. In de klas vind ik het leuk verschillende boeken 
voor te lezen. Tijdens het werken over de 
Tweede Wereld oorlog bijvoorbeeld; Oorlog 
zonder vrienden of Oorlogsgeheimen. 
En aan het einde van het jaar; Naar de 
brugklas. Als kind las ik graag de boeken 
van Evert Hartman. In die boeken werd ik 
helemaal meegenomen in het verhaal.



nooit paar keer per maandheel soms paar keer per week elke dag
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Aantal scholen dBos 36

Aantal scholen in Hoogeveen: 40

Aantal kinderen op school in Hoogeveen in 2015:  5731

Aantal kinderen op een school met een Bibliotheek op school:  5299

Aantal prentenboekenbakken:  66

Aantal uitleenouders: 135

Aantal leesconsulenten: 4

Schoolbezit: 29.000

Collectie de Bibliotheek op School: 25.920

4 leesconsulenten: 40 uur 

Aantal leescoördinatoren: 19

Aantal schooluitleningen 2015: 66.936

Aantal biebuitleningen 2015: 35.846

Hoe vaak lees je thuis voor je plezier een boek?
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alle kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis, ouders te stimuleren meer samen te lezen 
en leerkrachten te stimuleren meer aan leesbevordering en mediawijsheid te doen. 

Doelstelling Bibliotheek op School Hoogeveen: 

Hoogeveen Hoogeveen

Hoogeveen

% 2013
Landelijk

% 2013
Hoogeveen

% 2015
Landelijk

% 2015

Financieel

&

Het aantal uitleningen 
via de Bibliotheek op School 

is in 2015 ten opzichte van 2014 
met 177% gestegen. 

Hoogeveen is daarmee koploper 
in Drenthe!

2014 2015

Cijfers eindstand 2015/2016

Monitor de Bibliotheek op School
Wat levert de samenwerking tussen school en Bibliotheek nu 
precies op? De Bibliotheek kan meetbare resultaten laten zien. 
Zij heeft hiervoor een eigen instrument ter beschikking: 
de Monitor de Bibliotheek op School. In deze monitor wordt 
informatie verzameld over:

Resultaten Monitor
Profiel van de enthousiaste lezer
• Vindt lezen leuk
• Leest ten minste een paar keer per week thuis voor  

zijn/haar plezier
• Vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen
• Gaat ten minste een paar keer per maand naar de  

openbare bibliotheek en vindt dat leuk
• Vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek
• Bezit ten minste 20 boeken

Profiel van de betrokken ouder
• Leest thuis geregeld voor 
• Gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek
• Praat met zijn/haar kind over boeken
• Geeft zijn/ haar kind tips over leuke boeken

Profiel van de leesbevorderende leerkracht
• Leest ten minste een paar keer per week voor
• Gaat ten minste een paar keer per maand met de groep  

naar de bibliotheek
• Introduceert ten minste een paar keer per maand een  

boek in de groep
• Houdt regelmatig een boekenkring
• Maakt gebruik van boekencollecties bij zaakvakken/  

wereldoriënterende onderwerpen

• het lees- en leengedrag van leerlingen

• het leesplezier van leerlingen

• de leescultuur thuis

• het leesbevorderend gedrag  

van leerkrachten

• het leesbevorderingsbeleid op school

• informatievaardigheden van leerlingen

26,1

19,3

37,3

31,3

23,7

35,4

29,9

22,4

52,3

32,9

27,9

42,7

Exclusief jaarlijkse kosten zoals onderhoud en inzet mensen. Deze worden door de bibliotheek en de scholen gefinancierd.



Lezen is belangrijk

Lezen is dus goed voor kinderen. We vinden dat zo vanzelf-
sprekend, dat we er nauwelijks bij stilstaan. We vinden het 
even vanzelfsprekend dat Bibliotheken het lezen stimu-
leren in samenwerking met scholen. In een tijd waarin bud-
getten krimpen is het goed om bij deze vanzelfsprekendhe-
den stil te staan. Want wat levert de samenwerking tussen 
scholen en Bibliotheken nu eigenlijk precies op? Waarom 
zouden we erin blijven investeren? De onderzoeksresulta-
ten spreken boekdelen.
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Wat doet lezen met
de taalontwikkeling?

Veel lezen in vrije tijd

woorden-
schat

leesbegrip basis-
vaardigheden

technisch
lezen

spelling

Weinig lezen in vrije tijd

Wat doet lezen met de taalontwikkeling van kinderen? 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat lezen kinderen 
helpt met hun taalontwikkeling:

• Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-
 toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden. 
 (Kortlever & Lemmens, 2011).
• Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen,  
 spelling, grammatica en schrijven (Bus & Mol, 2011, zie 
 ook grafiek op deze pagina; Krashen, 2003).
• Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie 
 iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1.000  
 nieuwe woorden per jaar leren (Bus & Mol, 2011; Nagy  
 e.a., 1987). Dat is evenveel als het aantal woorden dat  
 kinderen leren door woordenschatingstructie op school.
• Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind  
 praten over boeken komen verder in het onderwijs 
 (Notten, 2011).

Wist je dat... 
...lezen voor je plezier kan meer opleveren voor 
de woordenschatontwikkeling dan woordenschat-
lessen.

Uit onderzoek blijkt dat verschillen in woordenschat tussen kinde-
ren kunnen oplopen tot duizenden woorden [1]. Deze verschillen 
zijn niet te overbruggen met woordenschatlessen. Het effect van 
(voor)lezen op de taalontwikkeling is nauwkeurig onderzocht [2]. 
Kinderen die veel lezen, hebben een veel grotere kans (40%) om 
goed te scoren op een woordenschattoets dan leeftijdsgenoten die 
weinig lezen.

...door 15 minuten lezen per dag leer je 1000 nieu-
we woorden per jaar.
Deze uitspraak wordt vaak gedaan, maar waar is het op gebaseerd? 
Wanneer een kind iedere dag een kwartier leest, leest het ongeveer 
een miljoen woorden per jaar [3]. Daarvan zijn ongeveer 16.000 tot 
24.000 woorden onbekend. In dit onderzoek gaat men ervan uit 
dat een kind hier slechts 5% van onthoudt, waardoor het 800-1200 
nieuwe woorden per jaar leert. Belangrijk is dat het hierbij gaat om 
de passieve woordenschat, waarbij de actieve woordenschat moge-
lijk minder toeneemt. Daarentegen bleek uit ander onderzoek dat 
kinderen tot wel 15% van de onbekende woorden onthouden [4]. 
Dat zou nog veel meer nieuwe woorden opleveren, tot wel 3000! 
Kortom, hoe meer leeskilometers een kind maakt, hoe beter!

1] Van Appel & Vermeer, 2001, [2] Mol & Bus, 2011, [3] Nagy, 1987, 

[4] De Glopper, Fukkink & Swanborn, 2000
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Bron: Factsheet Meer lezen, beter in taal.
         © debibliotheekopschool.nl 2014. Kunst van Lezen.
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Het favoriete boek van
Pieter Lassche

Pieter kan moeilijk kiezen, Joep Spikkel, Pinkeltje, of 
boeken over de Tweede Wereldoorlog, dat sprak hem als kind 
echt aan. En eigenlijk houdt Pieter nog steeds van boeken 
waar geschiedenis of tijdgeest in zit, zoals Publieke Wer-
ken van Thomas Rooseboom. Uiteindelijk kiest hij voor de 
boeken van de Kameleon. Spannend en met jongens van 
het platteland… net als hij.  

“kinderen kiezen 
vol energie voor
een boek!”

Pieter Lassche, directeur basischool Johannes Calvijn

Toen Pieter Lassche in januari 2015 als directeur begon wilde hij 
graag, samen met zijn team, een impuls geven aan het onderwijs. 
Op het idee gebracht door Bibliotheek Hoogeveen en omdat lezen 
de basis voor alles is, wilde hij een Bibliotheek op School realiseren. 
“De Bibliotheek op School past ook heel goed in ons profi el, waar 
lezen centraal staat,” aldus Pieter. Pieter vertelt dat technisch lezen 
erg belangrijk is, maar dat er nog zo veel meer kanten aan lezen 
zitten. De bibliotheek biedt zo veel meer, dan alleen het lezen zelf.  
“Het geeft je een schat aan kennis over de wereld en het geeft je 
plezier. Plezier is de grootste pijler van de Bibliotheek.”

Pieter  kwam op het idee naar aanleiding van een gesprek met Bi-
bliotheek Hoogeveen. “Er waren in al onze klassen wel kleine biblio-
theekjes, maar met een echte eigen bibliotheek kun je de collectie 
actueel houden en de kinderen blijven boeien met boeken.” De 
Bibliotheek Hoogeveen zorgt er voor dat de Johannes Calvijn steeds 
een mooie aansprekende collectie heeft. Niet alles past echter bij de 
identiteit van de school, soms haalt de school boeken uit de collec-
tie. Bijvoorbeeld de boeken van Paul van Loon omdat er veel mystiek 
in zijn boeken zit. “Gelukkig kijkt Bibliotheek Hoogeveen op maat 
wat past bij een school, dus meestal hoeven we geen boeken uit de 
bibliotheek te halen en lezen we alles wat de Bibliotheek ons biedt.” 

Nadat de Johannes Calvijn plannen had gemaakt voor de realisa-
tie van de Bibliotheek op School moest er wel wat gebeuren. Het 
schoolgebouw heeft namelijk niet veel ruimte en er moest een 
kleine verbouwing plaatsvinden. Voor een Bibliotheek op School 
in een school met 150 leerlingen is minimaal 20 vierkante meter 
nodig, dus het kopieerhok sneuvelde! Nu hebben de ouders - waar 
de bibliotheek op draait -  genoeg ruimte om de kinderen te helpen 
en boeken uit te lenen. 

“De Bibliotheek op School betekent niet alleen veel voor het lezen, 
maar voor het hele onderwijs,” vertelt Pieter. Zo verbindt de leesme-
diaconsulent van Bibliotheek Hoogeveen de thema’s die spelen op 
school met lezen en met de Bibliotheek op School. Op deze manier 
krijgt de bibliotheek een integrale plek op school en is deze ook 
belangrijk voor andere vakken zoals geschiedenis of aardrijkskunde. 
Tot slot vertelt Pieter enthousiast: “Het mooie is dat we op termijn 
van ieder kind via uitleensysteem SchoolWise kunnen zien hoeveel 
ze lezen en hier dus ook extra kunt stimuleren als dat nodig is. De 
resultaten op lezen zijn op de Johannes Calvijn erg goed en een 
mooi neveneff ect is dat het contact met ouders versterkt is!”

“De Bibliotheek op School past ook 
heel goed in ons profiel, waar lezen 

centraal staat.”

Leerkracht Doreen de Bruijn over 
de Bibliotheek op School

Begin van dit schooljaar is onze schoolbibliotheek offi-

cieel gestart en wat zijn wij trots op deze centrale plek 

binnen onze school. Een plek waar onze leerlingen lees-

boeken en informatieboeken kunnen vinden. Kinderen 

komen niet-lezend de basisschool binnen en verlaten 

na groep 8 de school met een leesvaardigheid voor het 

leven. Dat is een enorme ontwikkeling! Samen met 

al onze bibliotheek-moeders kunnen we de kinderen 

begeleiden en het leesplezier vergroten. 
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Pieter Lassche is directeur op Gereformeerde 
basisschool Johannes Calvijn. De Johannes Calvijn 
is een school waar ouders bewust voor kiezen van-
wege de vorming die hun kinderen op deze school 
krijgen. Als je binnenkomt kan je er niet omheen: 
De Bibliotheek is prominent aanwezig in het 
schoolgebouw en dat is niet voor niks. Directeur 
Peter Lassche vertelt graag waarom zijn school 
de Bibliotheek op School omarmt.

aap
noot
mies



Elke schoolbibliotheek is weer anders en uniek, maar toch vind je ook overal dezelfde 
elementen en is de Bibliotheek op School herkenbaar. Ze hebben dezelfde uitstraling door 
het gebruik van kleur en logo. Met elke school is besproken in welke ruimte de biblio-
theek ingericht zal worden. De opstelling van de boeken is ideaal als je de voorkant van 
de boeken goed kunt zien (een frontale plaatsing). De Bibliotheek leverde de kasten voor 
het aantal boeken dat per leerling geleverd wordt en voor het eigen boekenbezit van de 
school. Ook een uitleenbalie met meubels hoort er bij. De indeling van de boeken wordt 
gemaakt op basis van leeftijdsgroepen en informatieve boeken. Ook zijn hier en daar 
makkelijk lezen boeken en voor de vergevorderde lezer boeken apart geplaatst.   

de inrichting

Leestuinen in de klas, 
bibliotheek in het Kienhart

Directeur Henny Baas van ’t Kienholt is erg blij met de Bibliotheek 
op School. “Het is een mooie aanvulling op onze centrale ruimte 
en hoort echt bij het ‘Kienhart’!” Henny vertelt dat de bibliotheek 
leerlingen de mogelijkheid biedt om onder begeleiding boeken 
uit te zoeken die bij hun leesniveau passen. Ook voor kinderen die 
anders misschien minder in aanraking met lezen en boeken zouden 
komen, zoals onze leerlingen van Kienderwijs de afdeling ander-
staligen, zijn er boeken. Ook is er keuze uit andersoortige boeken, 
zoals informatie boeken, strips en gedichten. Daarbij scheelt zo’n 
bibliotheek op school reistijd als je de boeken in de leestuinen in de 
klas wilt vervangen, ook handig!

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman over het Kienhart: “De bibliotheek heeft een 
prominente plaats in de hal van de school. Ook deze 
school had een uitgebreide mediatheek die nu geïnte-
greerd is in de Bibliotheek op School.”

      PCBS Het Mozaiek, 
      (nevenvestiging)

Alex Werkman, directeur van Het Mozaïek vertelt dat op de neven-
vestiging van PCBS Het Mozaïek in Hollandscheveld een rommelhok 
/ handenarbeid ruimte door enkele ouders omgetoverd is tot een 
prachtige ‘bieb op school’. “Elke dinsdagmiddag is de bieb open en 
helpen ouders met de uitleen van de boeken. Er zijn prentenboeken, 
leesboeken, informatieboeken, enz. De kinderen en de leerkrachten 
zijn enthousiast over deze bieb! Door regelmatig een boek te lezen 
wordt de leefwereld van de kinderen verruimd en het zorgt boven-
dien voor ontspanning. Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor 
succes richting de toekomst.”

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman: “Dit is de  kleinste Bibliotheek op School. 
Voorheen was het een opslagruimte 
voor spelletjes en knutselspullen. Er 
is een mooie wandschildering van 
een prentenboek en de bibliotheek is 
nu het middelpunt van de school.”
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     OBS De Zandloper, 
     een rustige 
     gezellige sfeer
 
Directeur Gea Verburg: De Bibliotheek op School op De Zandloper is 
onderdeel van het leerplein. Op dit leerplein wordt rustig gewerkt 
aan de computer, een tafeltje of er wordt een boek gelezen op één 
van de leesbanken. De inrichting van de bibliotheek zorgt voor een 
rustige, gezellige sfeer op het leerplein.

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman: “Deze school had de eerste mediatheek en 
een prominente plek in de hal om de zichtbaarheid groot 
te laten zijn.” 

1

2

3

AB C



Suze Mendes, Liz van Haalen, Manon Notermans en Aletta Louis 
werken als Leesmediaconsulent bij Bibliotheek Hoogeveen. Vier 
enthousiaste vrouwen met een heel groot hart voor lezen. Samen 
zijn ze in gesprek over hun vak en wat zij willen betekenen voor 
kinderen en scholen in Hoogeveen.

Leesmedia-
consulenten 
prikkelen
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Het gesprek start met de verwarring die er soms bij mensen is over 
het verschil tussen een leescoördinator en een leesmediaconsulent. 
Het verschil is, legt Suze uit, dat de leescoördinator een leerkracht 
op school is die alles rondom de Bibliotheek op School en lezen 
organiseert. De leesmediaconsulent werkt bij de Bibliotheek Hooge-
veen en helpt scholen met het bepalen van doelen en het behalen 
daarvan op het gebied van lezen. “We werken heel veel samen.”
Voor de leesmediaconsulent is het fijn wanneer de school een 
leescoördinator heeft. Nog niet alle scholen in Hoogeveen hebben 
een leerkracht die de cursus Open Boek heeft gevolgd. Soms neemt 
de taalcoördinator ook de taak op zich van leescoördinator. Liz 
vertelt dat het vooral voor kleine scholen best een hele klus is. Zij 
onderschrijven het belang en de ambities op het gebied van lezen, 
maar tijdgebrek zorgt ervoor dat het voor hen lastiger is om alle 
taken goed te verdelen. Wij beseffen dit en met onze hulp doen 

Lees verder

     Lezen is fijn 
     op de 
     Johannes Calvijn

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman: “Basisschool Johannes Calvijn heeft haar 
eigen uitgebreide documentatiecentrum geïntegreerd 
in de Bibliotheek op School. Als je binnenkomst is de 
bibliotheek direct zichtbaar, de hal is verbouwd tot 
schoolbibliotheek.”

CBS De Regenboog in 
Noordscheschut 
heeft een echte hut!

Leerkracht: “We hebben vooral gekozen voor een gezellige in-
richting, waar kinderen zich thuis voelen, het gezellig vinden om 
boeken te lezen. We hebben ook lekker leesmomenten voor de 
kinderen, dat past goed bij de inrichting. We hadden ook het geluk 
(bij een ongeluk) dat we een lokaal over hadden. Nu hebben we een 
riante bibliotheek.”

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman: “Een heel klaslokaal als schoolbibliotheek, 
met leeszolder, extra kast voor bolleboosboeken en MLP, 
getrapte prentenboekenbakken allemaal op maat ge-
maakt rond de leeszolder.”

PCBS Juliana van Stolberg: 
boeken overal!

Projectmedewerker Bibliotheek Hoogeveen Roelien 
Spiekman: “Met deze inrichting is voortgeborduurd op 
eigen inrichting van de bestaande schoolbibliotheek. 
Met de kasten, maar dan in het zwart. Op deze school is 
de Bibliotheek op School verspreid door de hele school.”

4

5

6



Het favoriete boek van...

Manon: “Ik was een kind dat niet veel las. 
Niet omdat ik niet van verhalen hield, maar 
ik had gewoon te veel andere bezigheden: 
knutselen en buiten spelen. Floddertje 
vond ik een leuk boek, ook door de teke-
ningen. Ik hield vooral van luisteren naar 
verhalen. Toen ik ongeveer 10 jaar was, 
kwam de omslag met de strips van het 
meisjesblad Tina. In die strips kwamen 
verlegen meisjes tot bloei door iets waar ze 
goed in waren. Dat sprak me aan. Daarna ben ik heel veel 
gaan lezen!”

Liz: “Thea Beckman, Kinderen van 
moeder aarde,” zegt Liz direct. “Boeken 
over vrijheid, zelf bepalen hoe je je leven 
invult, vrouwen aan de macht, dat sprak me 
aan (en nog steeds) want het geeft nieuwe 
perspectieven. Een ander boek is Sjakie en 
de Chocoladefabriek. Dat kwam doordat 
ik een stukje mocht voorlezen uit dat 
boek voor de klas in groep 4 en omdat juf 
Groeneweg zo prachtig kon vertellen. Dat 

maakte me echt trots! Ik blonk niet uit in spelling als 
kind, was er niet goed in, maar ik had wel heel veel plezier 
in lezen.”

Aletta: “Het Geheim van de Vredehof 
dat speelt op Schiermonnikoog is mijn 
favoriete jeugdboek. Meester las het voor en 
daarna gingen we ook naar Schiermonni-
koog. De Zevensprong van Tonke Dragt 
vond ik ook geweldig.”

Suze: “Het Zilveren 
Zwaard van Ian Serrail-
lier, een boek over de Tweede 
Wereldoorlog in Polen. Dat werd voorgele-
zen in de klas op zo’n spannende manier. 
De magie van toen wil ik graag bewaren 
dus ik heb het niet opnieuw gelezen. Ik las 
toen en lees nu alles wat los en vast zit.”

rondom lezen in een schooljaar. Boeken promoten (vertellen over 
boeken in de klassen), projecten introduceren op de scholen, schrij-
vers uitnodigen in de bibliotheek en helpen met allerlei vragen 
rondom de Bibliotheek op School zijn aan de orde van de dag.

Maar hoe zorg je er nou voor dat je doelen echt 
gehaald worden en hoe stuur je bij als er meer nodig is 

dan gepland? 
“Scholen doen jaarlijks mee met de monitor. De leerkracht en het 
kind vullen in wat ze lezen, wanneer, wat het leesniveau is en wat 
hun ervaringen zijn. Op basis van deze monitor stelt de leescoör-
dinator samen met de Domeinspecialist Lezen van de Bibliotheek 
Hoogeveen de speerpunten vast.  De speerpunten verschillen per 
school en zijn bijvoorbeeld het stimuleren van jongens om te lezen, 
beter begrijpend lezen of het leesniveau van de school verhogen. 

Tip van 
de leesmediaconsulenten

Vuistregel om te kijken of een boek te moeilijk of te 

makkelijk voor je is: als je vijf keer op een bladzijde een 

woord niet begrijpt of kunt uitspreken is het boek te 

moeilijk, als je helemaal geen woorden tegenkomt die 

je niet begrijpt dan is het boek te makkelijk.

de meeste scholen inmiddels mee.” De leesmediaconsulent is één 
van de belangrijkste bouwstenen van de Bibliotheek op School. Als 
scholen besluiten mee te doen met de Bibliotheek op School, krijgen 
zij hun eigen leesmediaconsulent. Deze gaat samen met de lees- of 
taalcoördinator aan het werk om lezen goed in het schoolprogram-
ma op te nemen. “Dat begint met samen een doelgericht plan 
maken dat bij de school past,” aldus Liz.

“Hoe ziet het werk van de leesmediaconsulent er eigen-

lijk in de praktijk uit?”
“De leesmediaconsulenten hebben allemaal zo’n 8 tot 10 scholen 
waar zij voor werken,” geeft Suze aan. Manon vertelt dat de kern 
van hun werk vooral is: kinderen enthousiast maken om te lezen en 
goed met media om te gaan. Dit doen de consulenten door samen 
met school voor elke groep prikkelende activiteiten te plannen 

Afhankelijk van de grootte van de school en de beschikbare uren 
van de leesmediaconsulent wordt een activiteitenplan gemaakt. 
Na een jaar wordt de monitor herhaald en worden de speerpunten 
geëvalueerd.  Zijn de activiteiten zinvol geweest en zijn de doelen 
behaald? Op deze manier houden we samen met de school de 
vinger aan de pols en kunnen we bijstellen. 

21e eeuwse vaardigheden 
Op de vraag wat de leesmediaconsulenten aan scholen willen mee-
geven klinkt het eensgezind dat het heel mooi zou zijn als scholen 
werken aan het ontwikkelen en versterken van de 21e-eeuwse vaar-
digheden. We weten dat kinderen al vroeg omgaan met digitale 
apparaten, maar de vaardigheden voor goed gebruik hebben nog 
veel meer aandacht nodig. “We kunnen leerkrachten inspireren 
met creatieve werkvormen voor lezen en digitale vaardigheden,” al-
dus Manon. “Bijvoorbeeld met vragenkaartjes voor de boekbespre-
king die het kind creatieve vrijheid bieden.” “Vaardigheden op het 
gebied van mediawijsheid horen hier absoluut bij,” vult Liz aan. 
“Het is belangrijk dat scholen daar een visie op ontwikkelen en 
naast een leesplan ook een mediaplan maken. Ook activiteiten 
voor ouders horen daarbij, want lezen en het gebruik van media 
houden niet op in de school. Eigenlijk zou de leescoördinator een 
leesmediacoördinator moeten zijn!” 

Integratie met andere vakken en cultuureducatie
De Bibliotheek kan een belangrijke rol spelen bij  de koppeling aan 
cultuureducatie. De leesmediaconsulenten proberen steeds meer 
een link te leggen met het Cultuurmenu in Hoogeveen bij het 
maken van hun aanbod. Taalontwikkeling is in de projecten van het 
Cultuurmenu bijvoorbeeld gecombineerd met erfgoededucatie . 
Integratie met andere vakken is daarnaast ook belangrijk. Lezen 
doe je immers overal. Scholen willen graag combinaties maken 
en de leesmediaconsulent kan hierbij helpen. “Over het algemeen 
is echt wel de tijd nodig om op stoom te komen om boeken bij 
andere vakken te gebruiken,” geeft Suze aan.  “Sommige scholen 
lopen hiermee voorop.”

“Is het de ambitie om jezelf als leesmediaconsulent 
overbodig te maken, dat leerkrachten het helemaal 

zelf kunnen?” 
Daarop antwoordt Suze stellig dat dat niet zo is. “De grootste ken-
nis van boeken ligt bij de leesmediaconsulenten. Hier ligt echt hun 
toegevoegde waarde. Leerkrachten hebben gewoonweg niet de tijd 
om zich in alle boeken te verdiepen.” Toch is het allerleukste aan 
het werk volgens Liz als leerkrachten zelf aan de slag gaan en eigen 
ideeën krijgen.”

Tot slot vertelt Manon dat er nog veel onbekend is. Leerlingen die 
op een laag niveau lezen, zijn vaak veel verder in hun persoonlijke 
ontwikkeling dan de boeken die ze taaltechnisch kunnen lezen. 
Hiervoor zijn speciale boeken die wel makkelijk te lezen zijn, en die 
toch aansluiten bij dat wat het kind aanspreekt. Kinderen lezen nu 
eenmaal op verschillende niveaus, maar om leesplezier te hebben, 
moet het verhaal wel aansluiten bij de belevingswereld 
van kinderen. 
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Het is onze taak om kinderen, ook die 
niet van lezen houden, te prikkelen, 

vertrouwen te geven.



Evelien Leenders werkt bij Bibliotheek Hoogeveen als domeinspecialist Educatie. Zij weet veel van 
mediawijsheid en waarom het zo belangrijk is dat kinderen, maar ook volwassenen, mediawijs zijn. 
En natuurlijk weet zij ook hoe je mediawijs wordt! In dit interview met Evelien lees je er alles over.

Wat is mediawijsheid precies?

Evelien komt meteen met de offi  ciële defi nitie op de proppen: 
"Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt 
om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenle-
ving." Beetje droog misschien, maar wel nodig, want in de praktijk 
blijkt de interpretatie vaak verschillend te zijn. Daar komt bij dat de 
mediawereld om ons heen erg snel verandert, wat van invloed is op 
mediawijsheid. We zien mediawijsheid nu als digitale geletterdheid 
en dat heb je nodig om zelfredzaam te zijn.

Dit magazine gaat over de Bibliotheek op School. 
Hoe maakt mediawijsheid hier deel van uit? 
In Hoogeveen is mediawijsheid een belangrijk onderdeel van de 
Bibliotheek op School. Elk jaar gaat Bibliotheek Hoogeveen met 

scholen in gesprek over wat school met mediawijsheid wil en hoe 
we hen met onze doorgaande lijn mediawijsheid kunnen onder-
steunen. Samen met school maken we een selectie die aansluit bij 
de school.

Wat is grootste uitdaging voor kinderen?
De eerste uitdaging is dat je echt mee kunt doen in deze moeilijke 
wereld vol informatie. Dat begint met begrijpen hoe media werken: 
Hoe word je beïnvloed door reclame? Hoe werkt Google en wat be-
tekent dat voor het zoeken? Wat willen we met robots? De grootste 
uitdaging is hoe je media eff ectief kunt inzetten voor de doelen die 
jij wilt bereiken. Hoe zorg je in de enorme hoeveelheid informatie 
op internet dat je de juiste informatie hebt? Eigenlijk is de media-
wereld is een grote uitdaging! Voor kinderen en voor volwassenen.
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veel meer, zoals CoderDojo, Taalhuis en natuurlijk de Bibliotheek op 
School.

Hoe blijf je bij met nieuwste ontwikkelingen?

Lezen, natuurlijk! 

Wat geef je scholen mee voor de toekomst?

Informeer eens bij jouw eigen leesmediaconsulent naar de moge-
lijkheden die de bibliotheek biedt op het gebied van mediawijsheid 
voor groep 1 tot en met 8. In deze doorgaande lijn zit een scala aan 
aansprekende activiteiten zoals Kikker in de digipoel. Ook ben ik erg 
benieuwd naar de insteek van scholen in de komende jaren rondom 
digitale geletterdheid en mediawijsheid en natuurlijk in wat we 
als bibliotheek voor scholen kunnen betekenen. De Bibliotheek op 
School stopt niet bij de muren van het schoolgebouw, ook in de bi-
bliotheek aan de Willemskade kunnen kinderen en jongeren blijven 
werken aan hun digitale ontwikkeling!

Het favoriete boek van
Evelien Leenders

Er verschijnen regelmatig mooie boeken die me raken.
Wat me nu te binnenschiet is het prentenboek zonder 
woorden Wave door Suzy Lee, een mooie metafoor 
voor alle informatie die je kan overspoelen maar waar 
je ook telkens mooie schatten kunt vinden. 
voor alle informatie die je kan overspoelen maar waar 
je ook telkens mooie schatten kunt vinden. 
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Hoe zie jij de toekomst, boeken of digitaal?

Voor beide zie ik toekomst. Deze vraag krijgen we als bibliotheek 
vaak, soms zelfs met een ondertoon of de toevoeging dat de 
bibliotheek z'n langste tijd zou hebben gehad. Maar ik zie voor de 
bibliotheek een fantastische toekomst. Juist nu! Internet is zo com-
plex, er is zo veel te ontdekken en er is zo ongeloofl ijk veel informa-
tie te vinden! Niemand heeft het overzicht nog. Mensen hebben 
behoefte aan een wegwijzer en dat is een functie die de bibliotheek 
van oudsher vervult. Sommige mensen denken nog altijd dat de 
bibliotheek er alleen voor het uitlenen van boeken is. Maar we doen 

“We zien mediawijsheid nu als 
digitale geletterdheid en dat heb 
je nodig om zelfredzaam te zijn.”



Waarom is de Bibliotheek op School zo belangrijk voor 
jullie, heb je de kinderen niet veel liever gewoon in de 
Bibliotheek zelf?

Jannie vertelt dat juist het dichtbij brengen van boeken kinderen 
prikkelt, ook de kinderen die normaal gesproken niet naar de 
Bibliotheek gaan. De school is een plek waar zij iedere dag komen, 
dus een natuurlijke plek voor een Bibliotheek. In de Bibliotheek op 
School kunnen we het rijke aanbod aan boeken laten zien, ook dat 
stimuleert het lezen. De zichtbaarheid van de Bibliotheek is essen-
tieel onderdeel ook van het gewenste resultaat: meer kinderen die 
met heel veel plezier lezen. Leesplezier is de basis van alles. Het ver-
sterkt het technisch lezen. Dat blijkt ook keer op keer uit onderzoek: 
een veellezer heeft meer mogelijkheden.”

Hoe komt het dat de Bibliotheek op School zo hoog op 
de agenda staat? Is er een Hoogeveense urgentie?
“Er is zeker een Hoogeveense urgentie die algemeen gevoeld 
wordt,” zegt Richard. “De samenstelling van de bevolking, onder-
wijsachterstanden, schooluitval, werkloosheid, laaggeletterdheid, 
dat speelt allemaal mee. Het staat hoog op de politieke agenda en 
daar moeten en willen we op aansluiten, omdat de bibliotheek de 
materialen en de kennis in huis heeft.” 

Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen, hoe ontstond 
het idee om te strijden tegen taalachterstanden door 
in te zetten op bibliotheken op school?
“In 2009 zocht de stichting Kunst van het Lezen, die zich inzet voor 
leesbevordering, scholen voor een pilot. Vier scholen uit Hoogeveen 
deden mee. De ervaringen die daaruit voortkwamen en de ervaring 
met twee brede scholen, waren de bron voor de ontwikkeling van 
de Bibliotheek op School,” vertelt Jannie. Daarbovenop kwam de 
constatering dat kinderen steeds minder naar de bibliotheek gin-

gen. Reden genoeg om een plan te maken. 
Het uitgangspunt van de Bibliotheek op School is samenwerking 
van gemeente, bibliotheek en onderwijs. Gebrek aan tijd, aan boe-
ken of kennis van boeken, allemaal redenen voor leerkrachten om 
niet aan de slag te kunnen gaan met de bibliotheek. Wij zagen daar 
een kans om hen te helpen. 
Niet alleen de fysieke plek, de bibliotheek, maar ook de doorgaande 
leeslijn in het onderwijsprogramma is essentieel. Omdat de biblio-
theken, inclusief de bibliobussen uit de dorpen verdwenen, zijn we 
begonnen in het buitengebied met een grote en een kleine school. 
In 2012 was het zover, de gemeente gaf een fi nancieel akkoord 
op het plan en iets later ook de provincie. Terwijl in de rest van 
Nederland nog weinig ervaring was met het landelijk concept en 
de ondersteuning nog in de kinderschoenen stond, werden we in 
Hoogeveen een voorloper met als doel dat er in 2015 in alle scholen 
een bibliotheek moest staan. 

Is de Bibliotheek op School in de loop van jaren veel 
veranderd, de wereld ziet er immers toch wel anders uit 
in korte tijd?
Zeker, mediawijsheid wordt steeds meer onderdeel van de Biblio-
theek op School. In de kern is de bibliotheek niet veranderd, de 
bouwstenen zoals de monitor en de leesmediaconsulent blijven 
belangrijk. Landelijk zijn er nu veel meer ervaringen en worden ook 
wij continue gevoed met nieuwe kennis. De wet van de remmende 
voorsprong gaat gelukkig niet op in Hoogeveen. “We zien als voor-
loper ook eerder verbeteringen en nieuwe kansen.”

Is er iets bijzonders aan de Bibliotheek op School in 
Hoogeveen, wat maakt het zo uniek?
Een kleine school krijgt minimaal 400 boeken in de collectie. Wij 
staan voor een aantrekkelijke collectie in de Bibliotheek op School. 

Jannie ten Hove, Projectmanager Cultuur en Educatie en Richard de 
Wal, Teamleider, zitten allebei in het Management van Bibliotheek 
Hoogeveen. Zij geven vanuit visie en beleid vorm aan de Bibliotheek 
op School. Beide zijn ze zeer bevlogen bezig met boeken en hebben 
ze uitgesproken ideeën over de waarde van lezen en mediawijsheid 
voor jong en oud. 
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”Ik had een fantastische leerkracht 
die reikte het echt aan.”

”Een veellezer heeft meer 
mogelijkheden.”

Colofon
Dit is een uitgave van Bibliotheek Hoogeveen. Doel is het 
trotse resultaat van het beleid in Hoogeveen en de inzet 
van met name scholen en bibliotheek te laten zien op zo’n 
manier dat mensen enthousiast worden om de Biblio-
theek op School een stevige toekomst te geven. 
De Bibliotheek op School in Hoogeveen wordt mogelijk ge-
maakt door de Gemeente Hoogeveen, Provincie Drenthe, 
scholen en Bibliotheek Hoogeveen. 
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De scholen krijgen 5 boeken per leerling te leen, geen stan-
daardcollectie, maar passend bij de school. Ook de activiteiten 
variëren per school. Geen enkele school heeft hetzelfde pro-
gramma, maar wel een doorlopende ontwikkelingslijn. We hebben 
een pragmatische insteek, we doen wat nodig is en luisteren goed 
naar de behoefte van scholen. 

Wat was de grootste uitdaging om de koppositie te 
krijgen?
“We hadden helemaal niet het doel of de ambitie om koploper te 
worden, we wilden gewoon doen wat nodig is,” vertelt Richard. 
“Natuurlijk zijn we er wel heel trots op.” Jannie vult aan op de vraag 
of er dan echt geen uitdagingen waren, problemen die je tegen-
komt, die je soms misschien wel moedeloos maken. “Nee hoor,” zegt 
ze, “ik ga altijd door, ook als scholen nog veel bezwaren zien. Mijn 
drijfveer is zo sterk, ik ben er echt van overtuigd dat deze vorm van 
werken resultaat heeft. Soms is geld het probleem voor scholen en 
dan laat ik zien dat er al veel geld gaat naar versnipperde activitei-
ten. Door de Bibliotheek op School verbinden we en krijgt de school 
zoveel meer aan boeken, activiteiten en ondersteuning.” 

En wat is er nodig in de toekomst? 
Richard wil graag verder met verdiepen en verbinden. “Het netwerk 
moet hechter worden, in de scholen, bij ouders, samen met onze 
samenwerkingspartners. Een logische verbinding maken met de 
programma’s  voor baby’s, peuters en het voortgezet onderwijs. 
Jannie vult aan dat ook de verbinding met het Cultuurmenu en de 
naschoolse activiteiten belangrijke speerpunten worden. Kortom: 
nog genoeg goed werk te doen!
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Het favoriete boek van...

Richard: “Rond vierkant vier-
kant rond” van Ted van Lieshout! 
“Het is zo moeilijk om met 
gedichten aan de slag te gaan, 
en Ted van Lieshout doet dat zo 
mooi met zijn beeldsonnetten. 
Als kind was ik een veel-
vraat, de Dolle Tweeling, Bas 
Banning, maar op een gegeven 
moment ontwikkel je je verder. Bij mij was dat in 
de brugklas, Kruistocht in Spijkerbroek. Ik had een fan-
tastische leerkracht die reikte het echt aan.

Jannie: Wim Hofman, de combinatie van 
tekst en kunst. “Ik hou van beeld, maar heb 
tekst nodig om gevoelens woorden te geven. 
Het prentenboek is voor mij de weg naar het 
museum. Als kind had ik dat ook, 
te weinig woorden om me te uiten, boeken 
gaven me die ruimte wel. Mijn wereld werd 
groter, bijvoorbeeld door Torenhoog en 
Mijlenbreed van Tonke Dragt.”

De visie van 
de Bibliotheek



Plezier is de grootste pijler 
van de bibliotheek! 

ssst....

Ik ben aanhet lezen!


