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Inleiding
 

2014 was voor Stichting Lezen en de leesbevordering een cruciaal jaar. Er zijn flinke 

stappen gezet. De voorgenomen beleidslijn krijgt vaste vorm: versterking kennis

centrum, inzet op structurele aanpak van leesbevordering, een centrale rol voor  

Stichting Lezen in (nieuwe) samenwerkingsverbanden en de adviserende rol in onder

zoek naar digitaal lezen. Stichting Lezen stelt zich ondernemend en actief op, zowel  

nationaal als internationaal, en heeft in 2014 een substantieel bedrag aan additionele 

middelen weten te genereren. Stichting Lezen realiseert met een relatief bescheiden 

budget en grote inzet een veelheid aan activiteiten – van leesbevorderingsprojecten en 

onderzoek tot deskundigheidsbevordering – die bovendien een breed publiek bereiken. 

Met onze grote landelijke leesbevorderingscampagnes en projecten bereiken we een 

divers en nog steeds groeiend publiek van kinderen en jongeren en hun begeleiders. 

De structurele leesbevorderingsaanpak binnen Kunst van Lezen geeft goede resultaten 

te zien, en Stichting Lezen wordt, getuige de zelfevaluatie en de evaluatie van Kunst 

van Lezen, in toenemende mate gezien en gewaardeerd als het kennis en expertise

centrum op het gebied van lezen en leesbevordering.

Stichting Lezen liet in 2014 een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en het lees

bevorderingsprogramma Kunst van Lezen werd geëvalueerd. Beide met zeer positief 

resultaat. Uit het wetenschappelijk onderzoek naar BoekStart, dat in 2014 werd  

afgerond, kwamen de gewenste hoopgevende effecten naar voren: BoekStartkinderen 

kennen meer woordjes, en BoekStartouders lezen meer voor. Het feit dat de Onderwijs

inspectie in haar Onderwijsverslag 2014 expliciet wees op het belang van aandacht voor 

leesplezier en leesmotivatie in het onderwijs en op de prioriteit van een geïntegreerd 

taal, lees en leesbevorderingsbeleid, is een belangrijke steun in de rug. In 2014 kreeg 

ook de Wet op het Openbaar Bibliotheekstelsel zijn beslag. Hierin is de educatieve taak 

van de bibliotheek expliciet vastgelegd – cruciaal voor de professionele aanpak van 

leesbevordering vanuit de bibliotheek. En de Leescoalitie presenteerde haar ambitie 

agenda: in 2025 komt geen enkel kind met een leesachterstand van de basisschool en 

kunnen alle volwassenen lezen en schrijven of zijn bezig dat te leren.

De ambities zijn hoog – onrealistisch menen sommigen zelfs. Maar alleen wie hoog 

inzet reikt verder. En natuurlijk, ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en 

praktische bezwaren’. Maar de wetgeving biedt alle ruimte voor groei en ontwikkeling 

en praktische bezwaren zijn er om op te lossen. We werken met volle inzet om in samen

werking met vele organisaties en personen structurele aandacht voor lezen en lees

bevordering te realiseren – thuis, op school, in de kinderopvang, in de media. Ieder 

kind verdient immers een omgeving die hem of haar van jongs af aan de kans biedt  

het plezier en de kracht van lezen te ontdekken en te ontwikkelen. Leesbevordering is 

investeren in de toekomst van kinderen, in het onderwijs, in de gezondheid, de kennis 

en economie van ons land en in een creatieve, zelfbewuste maatschappij.
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In dit jaarverslag laten wij u graag zien wat Stichting Lezen het afgelopen jaar alleen en 

in samenwerking met vele andere organisaties heeft ontwikkeld en ondernomen om toe 

te werken naar een sterke leescultuur.

Het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag bestaat uit een samenvatting van beleid en  

activiteiten in 2014 op hoofdlijnen.

De hoofdstukken 2 tot en met 6 bevatten een nadere toelichting op de stand van zaken 

en ontwikkelingen in het verslagjaar: kenniscentrum en onderzoek, het projectbeleid, 

communicatie, strategische inzet, internationale samenwerking, digitalisering en  

gerealiseerde projecten in het kader van een structurele aanpak van leesbevordering. 

Hoofdstuk 7 gaat in op organisatieaspecten en hoofdstuk 8 ten slotte geeft de kern

activiteiten uit 2014 in een samenvattend schema.

Kunst van Lezen komt eveneens in grote lijnen aan bod. Voor de overzichtelijkheid  

hebben we ervoor gekozen om de uitgebreide toelichting op dit grootschalige programma 

te verplaatsen naar een bijlage. Ook het verslag van de Leescoalitiecampagne Vaders 

Voor Lezen 2014 is in een aparte bijlage te vinden.

Namens bestuur en medewerkers,

Gerlien van Dalen, directeur



1 |  Samenvatt ing: 
 Beleid en act iviteiten 2014 op hoofdl i jnen

 

1.1 BELEID

Stichting Lezen is het landelijk kennis en expertisecentrum voor leesbevordering en li

teratuureducatie en heeft de directe verantwoordelijkheid voor de besteding van het 

door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget voor leesbevordering in het kader 

van de culturele basisinfrastructuur.

In de statuten is de doelstelling van Stichting Lezen als volgt omschreven: ‘Stichting 

Lezen stelt zich ten doel het lezen te bevorderen in de meest ruime zin des woords in 

de Nederlandse en in de Friese taal.’ Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het 

leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees en literatuurbeleid 

van het ministerie van ocw. En wil een gesprekspartner zijn voor overheid en landelijke 

organisaties voor taal en leesbevordering.

Stichting Lezen heeft als ondersteunende instelling letteren binnen de culturele basis

infrastructuur een specifieke taak met betrekking tot leesbevordering en vervult een 

aantal zogenoemde ‘besteltaken’: educatie, informatie en reflectie, documentatie en 

archivering, afstemming en coördinatie, (inter)nationale vertegenwoordiging en promo

tie van de sector.

Het doel van leesbevordering is: versterking van de leescultuur, en van kinderen en 

jongeren gemotiveerde lezers maken. Voor alle kinderen dient er in het dagelijks leven 

thuis en gedurende hun hele onderwijscarrière, hoe die er ook uitziet, ononderbroken 

aandacht te zijn voor lezen via een aanbod van (educatieve) activiteiten die bijdragen 

aan leesplezier en literaire vorming. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.  

De ‘doorgaande leeslijn’ 018 jaar’ is sinds 2005 uitgangspunt van het beleid van Stich

ting Lezen. Maar de aanpak is veranderd: feiten over lezen en effectieve leesbevordering 

(succesfactoren) vormen steeds meer de basis van het beleid en het werk van Stichting 

Lezen. Doordat de succesfactoren ook aan de basis liggen van de Kunst van Lezen 

aanpak, wordt het concept van de doorgaande leeslijn verder uitgewerkt en ingebed.

Uiteraard is dit geen status quo: aanvullend onderzoek en onderzoek op nieuwe beleids

terreinen vindt plaats om het beleid te blijven actualiseren en succesfactoren te nuan

ceren en toe te voegen.

Ter versterking van de leescultuur zet Stichting Lezen in de huidige cultuurplanperiode 

20132016 in op een structurele, integrale aanpak van leesbevordering voor de hele 

doelgroep van 0 tot 18 jaar. Alle aspecten die van kinderen blijvende lezers kunnen 

maken, moeten bekend zijn bij de ouders en de professionals die met kinderen werken, 

en moeten worden opgenomen in beleid en praktijk van betrokken instanties. Centraal 

daarbij staan lokale leesbevorderingsnetwerken op verschillende niveaus: uitvoerend, 

beleidsmatig en strategisch. Structureel beleid, randvoorwaarden en succesfactoren 

zijn ook sturend in leesbevorderingsprojecten.  
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Conform de beleidsvoornemens is in 2014 ingezet op:

• bewustwording van het belang van lezen

• versterking van kenniscentrum en onderzoek (inclusief monitoring en effectmeting);

• deskundigheidsbevordering bij intermediairs en (aankomend) leerkrachten;

• onderzoek naar en stimuleren van digitaal lezen

• versterking van (inter)nationale samenwerking

• uitbouw en bestendiging van de diverse onderdelen van Kunst van Lezen  

 (BoekStart, BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school basisonderwijs  

 en voortgezet onderwijs) en de realisatie van strategische leesbevorderingsnetwerken  

 op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

• de realisatie van strategische leesbevorderingsnetwerken van bibliotheek, boek 

 handel, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs op landelijk, provinciaal  

 en lokaal niveau.

Zelfevaluatie

Onderzoeksbureau Oberon heeft een tevredenheidsonderzoek onder klanten en stake

holders van Stichting Lezen uitgevoerd. Uit het onderzoek ‘Leesbevordering op de 

kaart’ blijkt dat Stichting Lezen het goed doet. Zowel de stakeholders als de gebruikers 

zijn positief over de stichting. De grotere nadruk op het kenniscentrum wordt gewaar

deerd. Tevens wordt het van belang geacht dat Stichting Lezen naast haar kenniscentrum

functie ook projecten uitvoert, en dat zij voeling met de praktijk houdt.

Evaluatie Kunst van Lezen

In opdracht van het ministerie van ocw is Kunst van Lezen geëvalueerd door de kwink 

groep. De evaluatie is positief en benoemt diverse mogelijkheden voor voortzetting 

van Kunst van Lezen.

Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in september 2014 een feitenrelaas 

aangeleverd. 

In bijlage 1 zijn de belangrijkste feiten in kaart gebracht.

1.2 KENNISCENTRUM

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het verzamelen van kennis, en dat werpt 

zijn vruchten af. Het onderzoeksnetwerk van Stichting Lezen is versterkt, mede dankzij 

de bijzondere leerstoel Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting Lezen 

wordt steeds vaker door onderzoekers gevraagd om als inhoudelijk betrokken maat

schappelijk partner met een relatief bescheiden financiële rol betrokken te zijn bij  

onderzoeksaanvragen.

Stichting Lezen ambieert gezien te worden als dé expert op het gebied van lees

bevordering en literatuureducatie. Om dat te bereiken is ingezet op kennisverwerving, 

onderzoek en kennisdeling, en worden doelgroepen actief benaderd. Inhoud en com

municatie versterken elkaar meer en meer.

20 november 2013

P R O V I N C I A L E  C O N F E R E N T I E  D R E N T H E

M E E R  ( V O O R ) L E Z E N ,  B E T E R  I N  T A A L

N i e u w e  s a m e n w e r k i n g s s t r a t e g i e ë n  v o o r  k i n d e r o p v a n g ,  

p r i m a i r  o n d e r w i j s  e n  b i b l i o t h e k e n

U I T N O D I G I N G
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In 2014 is er vanuit het bureau onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het  

gebied van digitaal lezen (de resultaten komen in 2015 beschikbaar) en naar de ouder

lijke leesopvoeding in Nederland en er zijn literatuurstudies uitgevoerd op de thema’s 

ouderbetrokkenheid en differentiatie (verschillen jongens/meisjes). Dit heeft geleid  

tot relevante onderzoeks en beleidspublicaties, zoals het visiestuk Lezen in het vmbo  

en het beleidsdocument Ouders betrekken bij lezen. De nieuw ontwikkelde kennis is  

gedeeld met relevante samenwerkingspartners tijdens adviesbijeenkomsten en  

expertmeetings en aan de praktijk getoetst.

Bijzondere leerstoel

De aanstelling van bijzonder hoogleraar Leesgedrag Dick Schram aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam eindigde eind 2014. In 2014 heeft het bestuur van Stichting Lezen in samen

werking met de Vrije Universiteit Amsterdam het profiel van een mogelijke opvolger 

vastgesteld. De werving zal in 2015 plaatsvinden.

Met de komst van een tweede bijzonder hoogleraar op het gebied van de digitale cultuur 

aan de Universiteit Twente, waarover in 2014 vergaande principeafspraken zijn gemaakt, 

wil Stichting Lezen haar netwerk en het onderzoek naar lezen en digitale media verder 

uitbreiden en verdiepen. De werving voor deze leerstoel zal eveneens in 2015 starten.

Kennisdeling en informatie-uitwisseling

Kennisdeling en het vergroten van deskundigheid en handelingsvaardigheid bij inter

mediairs heeft prioriteit. 

In de brochurereeks van Kunst van Lezen en de Kwestie van Lezenreeks worden – in 

kort bestek en maximaal op de praktijk toegespitst – specifieke onderwerpen uitgelicht. 

Deze brochures vinden gretig aftrek en blijken een welkome ondersteuning voor de 

professionals. Stichting Lezen geeft ook steeds vaker een publieksvriendelijke versie 

van een proefschrift uit, in plaats van het (in toenemende mate Engelstalige) proefschrift, 

waarmee relevante wetenschappelijke kennis voor een groter publiek toegankelijk 

wordt gemaakt.

De kennisbank Leesmonitor.nu, die in context geplaatste relevante onderzoeksfeiten 

en ontwikkelingen over lezen, leesgedrag en leesvaardigheid biedt, kent een groeiend 

aantal gebruikers. Ditzelfde geldt voor leesplan.nl, de website met handvatten voor 

een structurele aanpak van lezen in de praktijk. leesplan.nl is in 2014 grondig geactua

liseerd en ingepast in de digitale bibliotheekinfrastructuur en in de opleiding voor  

professionele (voor)leescoördinatoren.

Digitalisering

Leesonderzoek en leesbevorderingsbeleid in een digitale context zijn inzet van beleid, 

waarbij samengewerkt wordt met publieke en private partijen die zich met vergelijk

bare thema’s bezighouden. Er vindt onderzoek plaats naar lezen in een digitale context, 

er verscheen een brochure over digitale kinderboeken, er zijn nwoaanvragen gedaan, 

er is samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en uitgevers, en Stichting Lezen 

was betrokken bij de ontwikkeling van een prijs voor kinderboekenapps.
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Evidence based beleid

Stichting Lezen legt prioriteit bij evidence based leesbevorderingsbeleid. In 2014 zijn 

instrumenten ontwikkeld voor evaluatie en effect en resultaatmeting. Voor de Biblio-

theek op school en BoekStart zijn monitorinstrumenten (door)ontwikkeld, projecten en 

activiteiten zijn geëvalueerd en er is gestart met het in kaart brengen van de kritische 

prestatieindicatoren (kpi’s) van de grote landelijke leesbevorderingsprojecten, de  

zogenoemde ‘vlaggenschipprojecten’ van Stichting Lezen.

1.3 NETWERK EN SAMENWERKING

OCW

In 2014 is sterk ingezet op verbinding van taal, lees en leesbevorderingsbeleid.  

Stichting Lezen heeft, in overleg met hierbij betrokken directies van het ministerie  

van ocw, besprekingen gehad om leesbevordering, onderwijs en ouders meer in samen

hang te bezien: de Directies Media & Creatieve Industrie, Kennis, Primair Onderwijs 

(Ouders en School Samen), mbo, Beroeps en Volwasseneneducatie en Emancipatie.

Dit resulteerde in diverse kennisuitwisselingsbijeenkomsten en in concrete beleidsvoor

nemens. Zo stond lezen centraal in het beleid van staatssecretaris Dekker met betrekking 

tot ouderbetrokkenheid via school. Ook bij de totstandkoming van de Leescoalitie  

campagne Vaders Voor Lezen waren diverse ocwdirecties betrokken.

Ook in de gesprekken met de Raad voor Cultuur was de integrale benadering van lees

bevorderingsbeleid en de rol van Stichting Lezen daarin onderwerp van gesprek.

Kunst van Lezen

Het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen is geïnitieerd door het ministerie  

van ocw. Het programma wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door Stichting Lezen en 

het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (siob; met ingang van 2015 de Koninklijke 

Bibliotheek). Stichting Lezen is penvoerder.

Kunst van Lezen bestaat uit drie onderdelen:

• Strategische leesbevorderingsnetwerken

• BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang

• De Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Deze programma’s komen als onderdeel van de werkzaamheden van Stichting Lezen 

regelmatig in bondige vorm terug in dit jaarverslag.

Zie voor een uitgebreide toelichting op de programmaonderdelen en de algemene  

aansturing van Kunst van Lezen bijlage 1.

Leescoalitie

De versterking van samenwerking in het veld is in 2014 voortgezet, in het bijzonder in 

de Leescoalitie, die op initiatief van Stichting Lezen in 2012 is opgericht. In deze coalitie 

werken de landelijke organisaties op het gebied van leesbevordering en promotie – 

Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting cpnb en het Sectorinstituut 

Openbare Bibliotheken (siob; nu Koninklijke Bibliotheek) en met ingang van 2014 ook 

de Vereniging van Openbare Bibliotheken (vob) – samen om het lezen in den brede te 
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stimuleren. De directeur van Stichting Lezen is voorzitter van de Leescoalitie en Stichting 

Lezen is penvoerder.

In 2014 startte de tweede gezamenlijke Leescoalitiecampagne: Vaders Voor Lezen 

20142015. In december presenteerde de Leescoalitie op het Nationaal Bibliotheek

congres een gemeenschappelijke langjarige ambitieagenda. 

Strategische samenwerking

Tevens vonden diverse gesprekken plaats met de Onderwijsinspectie en met onderwijs

ondersteunende organisaties als slo, Expertisecentrum Nederlands, Steunpunt Taal en 

Rekenen, cinop, poRaad, mogroep en vng.

Ook vonden diverse op samenwerking gerichte gesprekken plaats met onder andere  

de Koninklijke Bibliotheek, spn, KBb/Boekenbon, gau/wku, de kvb, scp, nbd Biblion 

en Stichting Kinderpostzegels.

Friesland

Voor het versterken van de Friese taal en leescultuur werkt Stichting Lezen samen  

met het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (plf) en de provincie Friesland. In 2014 is  

ingezet op inhoudelijke aansluiting van Friese leesbevordering bij landelijk beleid en 

het stimuleren van het lezen voor de doelgroep 12+.

Internationale samenwerking

Binnen het Europees Platform Leesbevordering eu read krijgt de internationale samen

werking hechtere vorm. Het platform ontwikkelt zich steeds meer van een informatie 

uitwisselingsplatform tot een lobbyorganisatie en platform voor internationale kennis

deling en kennisontwikkeling. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om eu read  

als stichting vorm te geven. De directeur van Stiftung Lesen Duitsland is voorzitter;  

de directeur van Stichting Lezen is (evenals de directeur van Booktrust) vicevoorzitter.

eu read was eveneens betrokken bij het maken van een voorstel voor een Europees 

netwerk van organisaties die zich bezighouden met (laag)geletterdheid: elinet. Hierin 

zijn 72 organisaties op het gebied van leesbevordering, wetenschap, bibliotheken en 

onderwijs uit 28 landen vertegenwoordigd. Deze aanvraag is in januari 2014 door de  

eu gehonoreerd. Stichting Lezen is lid van een van de kernteams.

Kinderboekenambassadeur

De Kinderboekenambassadeur is een initiatief van Stichting Lezen en het Nederlands 

Letterenfonds in samenwerking met Stichting cpnb en Stichting Schrijvers School  

Samenleving (sss). De in 2013 als Kinderboekenambassadeur geïnstalleerde Jacques 

Vriens heeft ook in 2014 het belang van (voor)lezen en kinder en jeugdliteratuur breed 

en veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media.

1.4 DOELGROEPEN

In 2014 is binnen de doelgroepen sterk ingezet op structurele inbedding van lees

bevordering in de instellingen en het bevorderen van deskundigheid van professionals. 
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Samenwerking met onderwijs en kinderopvang staat centraal. Daarnaast is in 2014 veel 

aandacht uitgegaan naar ouders als leesopvoeders.

Deskundigheidsbevordering

Pedagogisch medewerkers en docenten hebben over het algemeen onvoldoende inzicht 

in de ontwikkeling van leesmotivatie en het opbouwen van literaire competentie. Ook 

bibliotheekmedewerkers hebben kennishiaten als ze binnen kinderopvang en onderwijs 

aan de slag gaan. In 2014 is aan de versterking van de competentie van intermediairs 

hard gewerkt. Binnen de doelgroepen is sterk ingezet op structurele inbedding van lees

bevordering in de instellingen en in de opleidingen van leerkrachten en pedagogisch 

werkers, en het bevorderen van deskundigheid van professionals.

Projecten

Evenals voorgaande jaren werden in 2014 tal van activiteiten op het gebied van lees

bevordering en literatuureducatie gestimuleerd en ondersteund. Stichting Lezen  

baseerde toekenningen van projectbijdragen in 2014 op het meerjarenbeleidsplan 

20132016, de jaarlijkse toelichting op het bestedingsplan en de criteria voor project

aanvragen. Er wordt geprioriteerd door minder afzonderlijke projecten van derden mee 

te ontwikkelen en meer in te zetten op verdieping en versterking, ook via samenwerking 

en inzet op de Kunst van Lezenaanpak. In totaal zijn er in 2014 34 projectaanvragen  

ingediend, waarvan er 21 zijn gehonoreerd (2013: 38 aanvragen, waarvan 24 gehono

reerd). Dit is het resultaat van concreter sturen op de projectaanvragen.

0-6 jaar

Voor de doelgroep voor en vroegschools is De Nationale Voorleesdagen het vlaggen

schipproject waaraan vele honderden kinderdagverblijven, basisscholen en bibliotheken 

deelnemen. In het kader van Kunst van Lezen is BoekStart verder uitgerold. In totaal 

doen eind 2014 159 van de 160 basisbibliotheken hieraan mee. Het project wordt  

volwassen en heeft inmiddels een grote bekendheid. Daarnaast is BoekStart in de kin-

deropvang – dat als doel heeft met behulp van de bibliotheek het voorleesklimaat in 

kinderopvang en peuterspeelzalen te versterken – verder doorontwikkeld. 100 basis

bibliotheken doen hieraan mee (62,5% van het totaal); ze bereiken in totaal 800 kinder

opvanginstellingen en peuterspeelzalen (13% van het totaal). Inmiddels zijn 500 voor

leescoördinatoren en 2.800 getrainde pedagogisch medewerkers actief. In totaal 

worden ruim 45.000 kinderen in de kinderopvang bereikt.

6-12 jaar

Voor de basisschoolleeftijd blijft De Nationale Voorleeswedstrijd, met een jaarlijks  

geregistreerd bereik van circa 80.000 kinderen, een niet weg te denken en belangrijk 

project. In 2014 heeft meer dan 50% van de basisscholen in Nederland meegedaan: 

een record.

Ook het ingezette beleid, gericht op structurele leesbevordering binnen de school, 

werpt zijn vruchten af: inmiddels zijn er ruim 3.000 jaarplannen opgesteld via de web

site leesplan.nl en zijn er 2.500 getrainde leescoördinatoren actief.

Daarnaast is er veel energie besteed aan het stimuleren van structurele samenwerking 
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tussen bibliotheek en basisschool via het uit Kunst van Lezen voortgekomen project de 

Bibliotheek op school basisonderwijs. 

Eind 2014 mochten 2.385 scholen zich een de Bibliotheek op schoolschool noemen 

(36%). De Monitor de Bibliotheek op school is in 2012 ontwikkeld om de leesmotivatie 

van kinderen in kaart te brengen en het leesbevorderingsbeleid op scholen te evalueren. 

In 2014 deden 70.000 leerlingen, 7.000 leerkrachten en 700 leesconsulenten (biblio

theekmedewerkers) mee aan de Monitor.

Voortgezet onderwijs

Voor de doelgroep voortgezet onderwijs bestaat een aantal jaarlijks doorlopende  

landelijke leesbevorderingsprojecten: de Jonge Jury, De Inktaap, Read2Me! en  

De Weddenschap. De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, waartoe Stichting Lezen 

samen met het Nederlands Letterenfonds het initiatief genomen heeft, is inmiddels 

overgenomen door Stichting cpnb. Stichting Lezen is nog actief betrokken. Stichting 

Lezen was ook betrokken bij de ontwikkeling van de literaireducatieve elementen van 

de tweede landelijke Poëzieweek.

In 2014 is vanuit Kunst van Lezen een begin gemaakt met de ontwikkeling van de Biblio-

theek op school voortgezet onderwijs. Het zwaartepunt ligt bij het vmbo. In het najaar 

zijn pilots gestart op tien scholen.

Pabo

Ook het beleid gericht op leesbevordering op pabo’s is geïntensiveerd. De relatie met 

de pedagogische academies is in 2014 opnieuw versterkt via een congres voor pabo

docenten en de paboadviesgroep. 

De in 2013 ontwikkelde minor Open Boek Pabo werd in 2014 al op 3 pabo’s gebruikt.  

In 2014 zijn de eerste certificaten ‘leescoördinator’ (pabovariant) uitgereikt aan  

studenten die de minor Open Boek Pabo hebben afgerond. Ook vond in het kader van 

Kunst van Lezen de derde Pabo Voorleeswedstrijd plaats, waaraan 40 pabo’s deel

namen (33 in 2013).

Mbo

In het kader van de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent loopt al langer 

een meerjarig traject. 

In 2014 vond de eerste Voorleeswedstrijd voor Onderwijsassistenten plaats. De vraag 

naar leesbevorderingsprojecten voor het hele mbo neemt toe. Stichting Lezen heeft 

hiervoor in 2014 plannen en activiteiten ontwikkeld.

1.5 FINANCIEEL

Eind 2012 verleende het ministerie van ocw in het kader van de Cultuurnota subsidie 

aan Stichting Lezen voor de jaren 20132016 op grond van het meerjarenbeleidsplan 

20132016 Samen werken aan een sterke leescultuur en het instellingsadvies van de 

Raad voor Cultuur. De subsidie bedroeg in 2014 € 1.872.526,.
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Daarnaast is voor 2014 door het ministerie van ocw aan Stichting Lezen en het Sector

instituut Openbare Bibliotheken gezamenlijk € 2.850.000, toegekend voor de uitvoe

ring van het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015. Stichting Lezen is penvoerder en 

verzorgt de financiële administratie van het programma.

Het budget voor de reguliere activiteiten 20132016 in het kader van de Culturele Basis

infrastructuur is bijna 20% lager dan het budget van de vorige cultuurplanperiode. 

Stichting Lezen heeft dit opgevangen door het personeelsbestand kritisch te bekijken, 

meer activiteiten (zoals de organisatie van congressen en expertmeetings) in huis te 

organiseren, met uitvoerende organisaties afspraken te maken over afbouw van het 

budget, kostenefficiënter te werken via samenwerking met andere partners en door 

van het publiek een bijdrage te vragen in de verzendkosten van producten en voor de 

deelname aan activiteiten. Tevens is succesvol ingezet op het verwerven van additio

nele middelen voor meerjarige projecten.

In 2014 waren er additioneel projectbijdragen van het ministerie van ocw (Directie 

Emancipatie) en nbd Biblion voor de Leescoalitiecampagne Vaders Voor Lezen, van 

Stichting Kinderpostzegels en de Nationale Boekenbon voor het project Lezen is leuk! 

en voor internationale activiteiten in het kader van elinet vanuit de Europese Unie.  

De in 2014 bij Fonds 21 ingediende aanvraag voor Literatour, een Boekenweek voor 

jongeren, werd begin 2015 gehonoreerd.

Het exploitatieresultaat over 2014 is € 204.083,. Projecten hebben veelal een looptijd 

van langer dan een jaar, met als gevolg dat niet alle toegekende projectbijdragen en 

lasten zijn betaald. Waar een aantal projecten vertraging opliep en begin 2015 doorgang 

zullen vinden, is gebruik van de bestemmingsreserves voor 2015 voorzien.



2 |  Onderzoek en kenniscentrum 
 

Onderzoek naar leesbevordering en literatuureducatie heeft voor Stichting Lezen hoge 

prioriteit. Naast het coördineren van een landelijke onderzoeksagenda rond lezen en 

leesgedrag, het stimuleren van (promotie)onderzoek en het mogelijk maken van kort

lopend onderzoek, ziet Stichting Lezen het als haar taak om resultaten van onderzoek 

toegankelijk te maken voor een breder publiek. Inzichten uit onderzoek vormen de basis 

voor leesbevorderingsbeleid.

Onderzoeksagenda

In de onderzoeksagenda voor de periode 20132016 staan de volgende aandachts

gebieden centraal

• lees en taalvaardigheid als voorwaarden voor leesbevordering

• leesplezier als sleutel voor een positieve leesmotivatie

• opbrengsten van (literair) lezen

• literaire competentie 

• digitalisering

• multimediale geletterdheid 

 

2.1 BIJZONDERE LEERSTOELEN

Sinds 1997 vervult prof. dr. D. Schram vanwege Stichting Lezen de bijzondere Leerstoel 

Leesgedrag; aanvankelijk verbonden aan de Universiteit Utrecht, vanaf 2008 aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam. De termijn van de heer Schram liep af op 1 september 

2014. Met de Vrije Universiteit is afgesproken de bijzondere leerstoel voort te zetten.  

In 2015 zal via een open procedure geworven worden voor een opvolger. Tot die tijd  

zal de heer Schram zijn taken omtrent de bijzondere leerstoel voortzetten. Het formele  

afscheid van de heer Schram vond plaats tijdens het wetenschappelijk congres van 

Stichting Lezen in november 2014 onder de noemer ‘Hoe maakbaar is de lezer?’.

In 2014 heeft Stichting Lezen het initiatief genomen om een tweede bijzondere leerstoel 

in het leven te roepen. Gesprekken met de Universiteit Twente om daar een bijzondere 

leerstoel te vestigen op het gebied van digitaal lezen zijn in een vergevorderd stadium. 

De verwachting is dat er in 2015 een open procedure gestart zal kunnen worden voor 

de werving.

In 2014 heeft de heer Schram verschillende promovendi begeleid. Zo is Gertrud Corne

lissen bezig met haar promotieonderzoek naar literatuuronderwijs in de groepen 7 en 8 

van het basisonderwijs. Leeskringgesprekken en de opbouw van literaire competentie 

staan in dit onderzoek centraal. Daarnaast is de heer Schram als promotor betrokken 

bij het onderzoek van Marianne Hermans op het gebied van culturele diversiteit in het 

literatuuronderwijs. Anique Bokdam, verbonden aan de Saxion Academie voor Pedago
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giek en Onderwijs is gestart met een onderzoek naar de leesattitude van pabostudenten 

en hun didactisch handelen op dit gebied. Tevens is de heer Schram tweede promotor 

van Heleen van den Berg bij haar onderzoek naar de effecten van BoekStart.

De heer Schram heeft bij verschillende promotieonderzoeken oppositie gevoerd; in  

oktober bij Gerdineke van Silfhout bij haar onderzoek naar het leesproces van vmboleer

lingen en de begrijpelijkheid van (schoolboek)teksten. Tevens bij Monique Kuipers, bij 

haar onderzoek naar de ervaring van immersie en foregrounding, en bij Yvette Linders bij 

haar onderzoek naar literaire kritiek.

Bij verschillende andere onderzoeksprojecten is de heer Schram vanuit Stichting Lezen 

betrokken. Het gaat bijvoorbeeld om het onderzoek naar de Bibliotheek op school van 

de Universiteit Leiden en het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in de wijk 

Oosterwijs in Gouda.

De heer Schram was betrokken bij twee onderzoeksvoorstellen die bij nwo zijn ingediend. 

Het gaat om een onderzoek naar digitaal lezen, in samenwerking met Niels Bakker, en 

een aanvraag voor een lerarenbeurs voor Anique Bokdam voor een onderzoek naar de 

leesattitude van pabostudenten. Hoewel de onderzoeken voor Stichting Lezen zeer  

relevante onderzoeksvragen hebben, zijn zij helaas beide afgewezen.

Daarnaast gaf de heer Schram colleges over onder andere literaire vorming, begeleidde 

hij scripties en stages op het gebied van leesbevordering en gaf hij diverse presentaties, 

onder andere op de Dag van het Literatuuronderwijs. Ook was hij inhoudelijk betrokken 

bij de door Stichting Lezen georganiseerde expertmeeting over digitaal lezen. Het congres 

‘Hoe maakbaar is de lezer?’ heeft de heer Schram in samenwerking met het bureau 

vormgegeven.

2.2 ONDERZOEKSAANVRAGEN

Stichting Lezen is in 2014 betrokken geweest bij een vijftal onderzoeksaanvragen. 

Twee zijn afgewezen, twee aanvragen zijn nog in behandeling. De aanvraag van E. van 

der Knaap (Universiteit Utrecht) met als onderwerp koppeling van literaire competentie 

in de vreemde taal en de moedertaal, is gehonoreerd.

Tevens heeft Stichting Lezen adhesie betuigd aan het onderzoek ‘The quantified Writer 

and Reader’, een onderzoek waarbij door middel van neurofysiologisch onderzoek 

(eeg, hartslag, huidgeleiding etc.) inzicht wordt verkregen in de actieve (schrijver Arnon 

Grunberg) en passieve (lezer) creativiteit en emoties/beleving van ebooks. Dit onder

zoek wordt uitgevoerd door tno en de Vrije Universiteit Amsterdam.
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2.3 ONDERZOEKSPROJECTEN

Afgeronde onderzoeken in 2014

De effecten van BoekStart op de vroege taal- en leesontwikkeling (2012-2014) 

(Kunst van Lezen)

In 2014 is het totale onderzoek naar de effecten van BoekStart afgerond. In het eerste 

onderzoeksproject is aan ouders gevraagd om vragenlijsten in te vullen over talige  

activiteiten thuis, over de taalontwikkeling en over het temperament van het kind toen 

het 8, 15 en 22 maanden oud was. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die 

het BoekStartkoffertje hebben opgehaald, significant meer worden voorgelezen in de 

eerste twee jaar van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling. 

De ouders van de BoekStartkinderen kennen iets meer boekjes voor baby’s en peuters. 

BoekStart beïnvloedt hoe ouders aankijken tegen voorlezen aan heel jonge kinderen 

en de frequentie waarmee ze voorlezen. Daarnaast heeft BoekStart een extra positief 

effect op ‘moeilijke’ kinderen. Dit zijn kinderen over wie de ouders aangeven dat ze veel 

huilen tijdens dagelijkse bezigheden als eten, in bad en naar bed gaan. Deze kinderen 

worden zonder BoekStart aantoonbaar minder voorgelezen dan ‘gemakkelijke’ kinde

ren. BoekStart stimuleert ouders om te blijven voorlezen – ook als het kind negatieve 

reacties vertoont – en verkleint zo de kans op een achterstand in de taalontwikkeling. 

Met BoekStart scoren deze kinderen even hoog op taal als ‘gemakkelijke’ kinderen. 

BoekStart lijkt dus een cruciale interventie als interacties tussen ouders en kinderen 

een problematisch verloop hebben en ouders het voorlezen daarom liever uitstellen.

In aanvulling op het in 2014 afgeronde kwantitatieve onderzoekproject Een vroege start 

met boeken werd dit onderzoek uitgevoerd door Heleen van den Berg, onder supervisie 

van prof. dr. A. Bus, Universiteit Leiden. Bij 64 gezinnen werden thuisobservaties uitge

voerd. In een experimenteel onderzoek werd getest of BoekStart effect heeft op de voor

leesfrequentie van ouders met een doorsneeopleidingsachtergrond en of een hogere 

voorleesfrequentie resulteert in een snellere cognitieve ontwikkeling van baby’s. Tijdens 

de observaties werd gebruikgemaakt van lena(Language Environment Analysis System). 

Aan de hand van gegevens verzameld met lenaapparatuur werd een schatting gemaakt 

van het aantal woorden dat ouders en kinderen met elkaar uitwisselen gedurende een 

dag, hoe vaak een kind binnen vijf seconden op de ouder reageert en hoeveel minuten 

er worden besteed aan kijken naar of spelen met elektronische apparatuur.

Uit het onderzoek als de baby 8 maanden oud is, blijkt dat ouders door BoekStart 

vaker voorlezen, ook scoren BoekStartkinderen beter op taal. Deze effecten zijn al te 

meten als kinderen 15 maanden oud zijn en ze zijn sterker als kinderen 22 maanden zijn. 

BoekStart  heeft in het bijzonder effect bij baby´s met een zogenoemd ’moeilijk tempe

rament’. Deze kinderen profiteren het meest van BoekStart en ze scoren aanzienlijk 

hoger dan moeilijke kinderen die niet aan BoekStart meedoen. Ouders van kinderen 

met een moeilijk temperament blijken ook vaker mee te doen met BoekStart.

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door een aparte financiële bijdrage van het 

ministerie van ocw. 

De publieksvriendelijke versie van het onderzoeksverslag zal in februari 2015 aan het 

ministerie worden aangeboden.
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Leesproces van vmbo-leerlingen (2011-2014)

Gerdineke van Silfhout, Universiteit Utrecht, promoveerde op haar onderzoek naar de 

begrijpelijkheid van schoolboekteksten. Haar onderzoek Leuk om te lezen of makkelijk 

te begrijpen heeft geleid tot concrete tekstkenmerken die ervoor kunnen zorgen dat 

vmboleerlingen (schoolboek)teksten beter kunnen begrijpen. Op 15 oktober heeft 

Stichting Lezen in samenwerking met Universiteit Utrecht in de bibliotheek van het  

Letterenhuis een expertmeeting georganiseerd in het kader van dit promotieonderzoek. 

De publieksvriendelijke versie van het proefschrift is aangeboden aan de heer R. Bisschop, 

Tweede Kamerlid voor de SGP. Het onderzoek heeft veel persaandacht gekregen; ook 

zijn er verschillende artikelen in vaktijdschriften verschenen.

Leesverschillen tussen jongens en meisjes (2014)

In het kader van Vaders Voor Lezen heeft Stichting Lezen, een literatuurstudie uitgevoerd 

naar de verschillen in leesgedrag tussen jongens en meisjes. De onderzoeksresultaten 

zijn gepresenteerd op het jaarlijkse congres Lezen Centraal en vormden de basis voor de 

expertmeeting van Vaders Voor Lezen. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd op de 

website van Stichting Lezen.

HTNO po & vo 2013 (2014)

Het jaarlijkse literatuuronderzoek naar publicaties over het Taalvak Nederlands voor 

het basisonderwijs is een samenwerkingsverband van Stichting Lezen, de Nederlandse 

Taalunie en de Universiteit Gent. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. J. van Braak 

en prof. dr. H. van Keer van de Vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit van Gent. 

In totaal zijn er dit jaar 38 publicaties beschreven, waarvan 31 over het lees en litera

tuuronderwijs.

htno voor het voortgezet onderwijs is een samenwerkingsverband van Stichting Lezen, 

de Nederlandse Taalunie en de Universiteit van Amsterdam (ilo). In totaal zijn er in 2014 

25 publicaties beschreven, waarvan 15 over lees en literatuuronderwijs. Alle beschrij

vingen zijn via de website van de Nederlandse Taalunie te doorzoeken en te lezen: 

http://taalunieversum.org/inhoud/onderzoek/maakkennismethtno. In 2014 is deze 

website bijna 110.000 keer bezocht, door 87.000 unieke bezoekers.

Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB)

Onder de vlag van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak wordt elke drie maanden 

onderzoek gedaan naar het leesgedrag van de Nederlandse bevolking. De regie over 

smb is in handen van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (kvb). De uitvoering 

ligt bij marktonderzoekbureau GfK. Naast Stichting Lezen zijn de Koninklijke Nederlandse 

Boekverkopersbond (KBb), de Groep Algemene Uitgevers (gau), het Sectorinstituut 

Openbare Bibliotheken (siob) en de Stichting Collectieve Propaganda van het Neder

landse Boek (cpnb) partner in het smbonderzoek.

Voor Stichting Lezen is deelname een manier om de vinger aan de pols te houden.  

De onderzoeken geven inzichten in trends in het (voor)lezen van boeken, bibliotheek 

en boekhandelbezoek en ontwikkelingen op het terrein van eboeken. In 2014 werd er 

een themameting uitgevoerd naar de leesopvoeding door Nederlandse ouders. Stichting 

Lezen publiceert in 2015, in het kader van Vaders Voor Lezen, een rapport waarin wordt 

G E R D I N E K E V A N S I L F H O U TLEUK OM TE LEZEN 
OF MAKKELIJK TE 
BEGRIJPEN?

S T I C H T I N G  L E Z E N  R E E K S  2 3

OPTIMAAL BEGRIJPELIJKE TEKSTEN 
VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS  
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ingezoomd op verschillen tussen vaders en moeders. Een tweede themameting ging in 

op het digitale lezen.

Lopend onderzoek

Effecten van de Bibliotheek op school (2012-2015) (Kunst van Lezen)

In opdracht van Kunst van Lezen voert promovendus T. Nielen onder supervisie van 

prof. dr. A. Bus onderzoek uit naar de effecten van de Bibliotheek op school. Uit de 

voorlopige resultaten blijkt dat meisjes op de dBosscholen positiever scoren op lees

motivatie en leesfrequentie dan meisjes op nietdBosscholen. Bij zowel jongens als 

meisjes neemt de leesvaardigheid op dBosscholen toe. Leesweerstand komt vooral 

voor bij jongens die een hekel hebben aan lezen. Dit kan leiden tot het vermijden van 

leesactiviteiten en tot aandachtsproblemen tijdens het lezen. Het onderzoek wordt 

medio 2015 afgerond.

Invloed van feedback op de leesmotivatie in groep 7 (2012-2015)

Experiment waarbij wordt gekeken of computergestuurde feedback in digitale boeken 

een positief effect heeft op de leesmotivatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door  

T. Nielen onder begeleiding van prof. A. Bus. De resultaten zullen samen met de resul

taten van het onderzoek naar de effecten van de Bibliotheek op school medio 2015  

gepresenteerd worden.

Oosterwijs (2012- 2015)

Dit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht richt  

zich op de vraag of een in een basisschool geïntegreerde bibliotheekvoorziening bij  

migrantenleerlingen leidt tot een betere taal en leesvaardigheid, meer vrijetijdslezen 

en een positievere houding ten opzichte van lezen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

E. Kleijnen, onder begeleiding van prof. dr. F. Huysmans (Universiteit van Amsterdam) 

en prof. dr. E. Elbers (Universiteit Utrecht). De dataverzameling heeft plaatsgevonden 

in de schooljaren 2010/11 t/m 2013/14. Hiervoor is gebruikgemaakt van de gegevens 

die binnen de Monitor de Bibliotheek op school worden verzameld. Aanvullend hebben 

leerlingen nog een extra vragenlijst ingevuld om zo (nog) meer zicht te verschaffen in 

zaken als vrijetijdslezen en leesattitude. In het onderzoek is bovendien ook aan de  

ouders van de leerlingen gevraagd een enquête in te vullen waarmee gegevens over 

het gezin zijn verkregen, waaronder het opleidingsniveau van de ouders en het land 

van herkomst. Verder zijn er gegevens uit het leerlingvolgsysteem (Citoscores) van de 

beide scholen in het onderzoek gehaald om inzicht te krijgen in de taal en leesvaardig

heid van de leerlingen. Inmiddels zijn de eerste analyses uitgevoerd. De voorlopige  

resultaten wijzen op een positief effect van de schoolbibliotheek op de leesattitude 

van de migrantenkinderen. Ook is er een positief effect gevonden op de spellingvaardig

heden van de leerlingen. Het onderzoek loopt tot eind december 2015. Definitieve  

resultaten zullen in 2016 openbaar gemaakt worden.

Uses of Literary Narrative Fiction in Social Contexts (2014-2018)

Het in 2013 aangevraagde onderzoeksproject Uses of Literary Narrative Fiction in  

Social Contexts: Changes in Self and Social Perceptions van dr. F. Hakemulder,  
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Universiteit Utrecht, is gehonoreerd en in 2014 van start gegaan. De doelstelling is  

om te komen tot een vernieuwende en motiverende benadering van het lezen in twee 

verschillende contexten: in het literatuuronderwijs en in op literatuur gebaseerde  

coaching van managers. De benadering zal gericht zijn op de persoonlijke relevantie 

van literatuur. Dit is het vervolg op een nwoproject (20102014) waarin bestudeerd 

werd welke aspecten van teksten een involverende leeservaring stimuleren. Stichting 

Lezen was bij dit project zijdelings betrokken.

Vrij lezen in het mbo (2012-2015)

Onderzoek naar het effect van vrij lezen bij mboniveau1leerlingen op het Deltion  

College door Hogeschool Windesheim, lectoraat Pedagogische Kwaliteit. Uit het onder

zoek blijkt dat de beginsituatie van de studenten erg uiteenlopend is. Als het gaat om 

vrij lezen kunnen twee groepen studenten worden onderscheiden: de groep die naar de 

opleiding is gekomen om een startkwalificatie te behalen en die het onderwijs daarna 

zo snel mogelijk wil verlaten, en de groep die zich wil ontwikkelen. De eerste groep is 

nauwelijks geïnteresseerd in vrij lezen en is daar ook slecht voor te motiveren. De studen

ten uit deze groep ontwikkelen zich tijdens de leessessies soms als het gaat om focus 

en concentratie; een enkeling raakt alsnog geboeid door het lezen zelf. De tweede groep 

vindt vrij lezen een goede aanvulling van het curriculum en is gemotiveerd om te lezen.

Naarmate de studenten het lezen als meer vanzelfsprekend beschouwen en er tegemoet 

wordt gekomen aan eisen van sociale inbedding, spreken zij positiever over vrij lezen 

en zijn ze in de groep meer gemotiveerd. 

Als het gaat om het leesmateriaal blijken de studenten niet vanzelfsprekend geïnteres

seerd in het lezen voor hun vak (‘Je vak moet je doen, niet lezen.’), maar veel meer in 

spannende boeken of ‘echte’ verhalen. Zij zien vrij lezen kennelijk niet als een verleng

stuk van hun vakopleiding, maar vinden het prettig om voor hun plezier te lezen. Het 

onderzoek leidt tot aanbevelingen in de praktijk om vrij lezen structureel in te bedden 

in het curriculum van mboopleidingen.

Definitieve resultaten komen in het voorjaar van 2015 beschikbaar. In november 2014 

zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd op de eaprilconferentie te Cyprus. Tevens 

heeft er een aantal presentaties over het project Vrij lezen in het mbo en het onderzoek 

plaatsgevonden op verschillende roc’s.

Het project heeft tevens geleid tot andere activiteiten rond lezen en schrijven binnen de 

opleiding. In het voorjaar van 2014 is een boek met levensverhalen gepresenteerd, dat 

in samenwerking tussen de opleiding journalistiek van Windesheim en start.Deltion 

tot stand is gekomen.

Lyrische competentie (2014-2018)

Onderzoek van H. Das op het Greijdanus College in Zwolle in het kader van een promo

tiebeurs voor leraren. 

In dit onderzoek staat de opbouw van lyrische competentie van leerlingen in het voort

gezet onderwijs centraal. In 2014 heeft een eerste literatuuronderzoek plaatsgevonden 

en zijn panelgesprekken met docenten gestart. Voor de uitvoering van de docentenpanels 

is een aparte aanvraag bij Stichting Lezen gedaan.
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Onderzoek hypertekstliteratuur: onder welke condities willen we het lezen? 

(2014-2015)

Empirisch onderzoek van N. Bakker, Stichting Lezen. Zie voor een beschrijving van  

dit onderzoek het hoofdstuk ‘Digitalisering’ (hoofdstuk 5). Resultaten worden in 2015 

bekend gemaakt.

Verdiepende analyse SMB-onderzoek leesopvoeding (2014-2015)

In het kader van de campagne Vaders Voor Lezen is Stichting Lezen een onderzoek  

gestart naar de leesopvoeding door vaders en moeders. Uit internationaal onderzoek  

is bekend dat vaders doorgaans minder – en op een andere wijze – betrokken zijn bij 

de (lees)opvoeding dan moeders. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de Nederlandse  

situatie. Waarin verschilt de leesopvoeding door Nederlandse vaders van die door  

Nederlandse moeders, en hoe kunnen we de gevonden verschillen verklaren? Aan de 

hand van zowel het gedrag van ouders als hun denkbeelden over de leesopvoeding 

wordt een beeld geschetst van het huidige leesopvoedingsklimaat. Onderzoeksresul

taten zullen in 2015 gepubliceerd worden.

2.4 ONDERZOEKSPUBLICATIES

Stichting Lezen-reeks

Deze publicaties zijn vrij beschikbaar en als pdf te downloaden via http://lezen.nl/

overstichtinglezen/publicaties.

Aandacht voor jeugdliteratuur op de pabo

Dit onderzoek over de plaats van jeugdliteratuur in de pabocurricula is uitgevoerd  

door onderzoeksbureau Oberon in opdracht van Stichting Lezen. Daarbij is ook de 

Pabo Voorleeswedstrijd geëvalueerd. Het onderzoek laat zien dat er flinke verschillen 

bestaan in de mate van aandacht die pabo’s aan jeugdliteratuur besteden. 

En hoewel jeugdliteratuur wel degelijk een (bescheiden) plek heeft in de curricula, is er 

zeker aanleiding om die positie te verbeteren.

Leesverschillen tussen jongens en meisjes

Internationaal onderzoek toont consistent aan dat jongens gemiddeld lager scoren op 

leesvaardigheid dan meisjes. Jongens hebben daarnaast een negatievere leesattitude 

en minder motivatie om te lezen. In het rapport Leesverschillen tussen jongens en 

meisjes: aangeboren of aangeleerd? worden internationale onderzoeksresultaten  

over leesverschillen tussen jongens en meisjes samengevat, om de discussie over dit 

onderwerp op basis van wetenschappelijke feiten te kunnen voeren.

Zijn digikids nog boekenbeesten?

Onderzoek van J. van Coillie en M. Raedts (ku Leuven) naar de leesattitude, het  

(digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.  

In overeenstemming met Nederlands en internationaal onderzoek laat de studie van 
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Van Coillie en Raedts zien dat nieuwe media een geduchte concurrent van het vrijetijds

lezen zijn geworden. Het lezen van boeken neemt gevoelig af rond de leeftijd waarop 

het gebruik van nieuwe media sterk toeneemt. Het onderzoek toont echter ook aan dat 

nieuwe media mogelijkheden bieden om het leesgedrag van jongeren, en vooral het 

leesgedrag van jongeren met een hoog mediagebruik, te stimuleren.

Stichting Lezen Eburon-reeks

Deze publicaties zijn te bestellen via eburon.nl.

Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen?, G. van Silfhout

In deze publicatie doet G. van Silfhout verslag van haar promotieonderzoek naar de  

effecten van structuur en stijlkenmerken op het tekstbegrip van middelbare scholieren. 

Voor deze publicatie heeft Van Silfhout haar Engelstalige proefschrift samengevat en 

herschreven in het Nederlands. Alle belangrijke resultaten uit haar dissertatie komen  

in deze publieksvriendelijke versie aan bod. Deze publicatie biedt theoretische en 

praktische handvatten voor uitgeverijen, lesontwikkelaars, onderwijskundigen en  

docenten.

Oplage: 150 stuks.

Het proefschrift van G. Cornelissen over leeskringgesprekken in de bovenbouw van het 

basisonderwijs zal in 2015 gepubliceerd worden.

De publieksvriendelijke versie van het proefschrift van Heleen van den Berg over de  

effecten van BoekStart verschijnt begin 2015.

G E R D I N E K E V A N S I L F H O U TLEUK OM TE LEZEN 
OF MAKKELIJK TE 
BEGRIJPEN?

S T I C H T I N G  L E Z E N  R E E K S  2 3

OPTIMAAL BEGRIJPELIJKE TEKSTEN 
VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS  



3 |   Communicatie 
 

De communicatie van Stichting Lezen ondersteunt de hoofddoelstellingen van Stichting 

Lezen in algemene zin: laten zien dat lezen plezierig en waardevol is en laten zien welke 

kennis beschikbaar is om leesbevordering effectief te maken. Daarnaast is er op speci

fieke doelgroepen gerichte incidentele en periodieke communicatie. Dit draagt bij aan 

het verkrijgen van structurele aandacht voor lezen.

In 2014 is het communicatiebeleid van Stichting Lezen met hulp van Bureau Bex doorge

licht. Vervolgens zijn het communicatieplan en de communicatiestrategie herzien: een 

proces waarbij alle medewerkers van Stichting Lezen zijn betrokken. In het communicatie

plan is de volgende ambitie uitgesproken: in 2016 is Stichting Lezen dé kennispartner 

voor lezen en leesbevordering. Die ambitie houdt in dat Stichting Lezen, ook bij een  

breder publiek, bekend staat als kenniscentrum, waar professionals terecht kunnen 

voor kennis en advies over leesbevordering. Een belangrijk deel van de activiteiten  

(en communicatie) is daaraan direct verbonden: jaarverslag, lezen.nl, leesmonitor.nl, 

leesplan.nl, congressen en expertmeetings, de inzet van sociale media enzovoort.  

De projecten die Stichting Lezen ondersteunt of uitvoert zijn ‘submerken’ die het ‘moeder

merk’ (kenniscentrum) in een productieve wisselwerking versterken en inhoud geven.

De communicatie van Stichting Lezen volgt een consequente lijn, met als doel de effec

tiviteit te vergroten. 

Er is eenheid in de boodschap en de wijze waarop die boodschap wordt gebracht. Die 

eenheid behoeft overigens wel steeds onderhoud. Steeds opnieuw wordt per activiteit 

bepaald hoe de communicatie kan bijdragen aan de hoofddoelstelling.

3.1 BROCHURES

Kwestie van Lezen-reeks

In de Kwestie van Lezenreeks (waarvan in 2013 zes delen verschenen) worden rele

vante onderzoeksresultaten toegankelijk gepresenteerd voor intermediairs als leer

krachten, pedagogisch medewerkers en bibliothecarissen. De brochures bevatten  

achtergronden en tips. In 2014 verscheen het zevende deel, met als titel Digitale Kinder-

boeken. De serie is een succes: er is veel vraag naar vanuit scholen en bibliotheken.  

De verschillende delen beleefden al vele herdrukken. De brochures zijn ook via de site 

in te zien en te downloaden.

Kinderboekengids

Stichting Lezen geeft via de Kinderboekengids, uitgegeven door Stichting cpnb,  

bekendheid aan twee belangrijke leesbevorderingsprojecten rond kinderboeken:  

De Nationale Voorleesdagen en De Nationale Voorleeswedstrijd. Kinderboekenambas

sadeur Jacques Vriens schreef voor de laatste editie een redactioneel. Naast de reeds 
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genoemde activiteiten kwamen ook de campagne Vaders Voor Lezen en het programma 

de Bibliotheek op school in de gids aan de orde. De Kinderboekengids is in 2014 in een 

oplage van 20.700 verspreid onder alle basisscholen, bibliotheken en boekhandels.

Lezen in de klas

Voor het voortgezet onderwijs is ook in 2014 de brochure Lezen in de klas samengesteld. 

Deze brochure geeft op een overzichtelijke manier weer wat er voor het voortgezet  

onderwijs en jongeren rond boeken en lezen wordt georganiseerd: van literaire prijzen 

als de Jonge Jury tot de Boekenweek. Doel van de brochure is docenten en leerlingen  

te informeren over de verschillende activiteiten en hen tot deelname aan te moedigen. 

Dit draagt eraan bij dat lezen een structurele plaats in het onderwijs krijgt en het helpt 

docenten de schaarse tijd die beschikbaar is voor lees en literatuuronderwijs zo effec

tief mogelijk te benutten. De brochure, die verscheen in een oplage van 4.000, is ver

stuurd naar alle secties Nederlands en is uitgedeeld op bijeenkomsten en conferenties.

Tijdschrift Lezen

Lezen is het ‘relatiemagazine’ van Stichting Lezen. In 2014 beleefde het alweer zijn  

negende jaargang. Sinds het eerste nummer ondersteunt het magazine consequent en 

systematisch de ‘doorgaande leeslijn 018 jaar’ door voor verschillende leeftijdscatego

rieën en onderwijsniveaus te laten zien wat leesbevordering vermag en hoe deze vorm 

kan krijgen. Maar Lezen is meer. Het blad biedt professionals en studenten vier keer per 

jaar een inspirerende blik in de rijke en veelzijdige wereld van kinder en jeugdliteratuur. 

Een nog steeds groeiend aantal lezers stelt dat op prijs: de totale oplage bedraagt 

17.000.

In het afgelopen jaar besteedde Lezen onder meer aandacht aan de volgende onder

werpen. In nummer 1: 

Een interview met historica Angela Crott en psycholoog Gijsbert Stoet over ‘jongens  

en lezen’. Aandacht ook voor graphic novels: strips in een boekig jasje. In hetzelfde 

nummer een interview met Stephen Krashen. 

Hij noemt zichzelf een activist, maar het woord ‘missionaris’ zou hem niet misstaan. 

Stephen Krashen is een wetenschapper met een missie die zijn invloed doet gelden in 

de politiek. Van lezen wordt iedereen beter, propageert hij; het is de sleutel tot armoede

bestrijding. Nieuw bewijs onderschrijft dat bibliotheken daarin een belangrijke rol  

spelen. In het tweede nummer was er aandacht voor ‘botsinkjes tussen kleine en grote 

mensen’, het schrijverschap van Marjolijn Hof. Haar eerste jeugdboek werd bekroond 

met de Gouden Griffel, haar laatste won de Woutertje Pieterse Prijs. In hetzelfde nummer 

ook een verslag van een bijzonder project in het kader van het Jaar van het Voorlezen. 

De Leescoalitie hielp minderjarige jongens van Rijksinrichting De Hartelborgt in Spijke

nisse met het maken van een voorleescd. Nummer 3 van Lezen laat zien hoe ‘theater

lezen’ voor zwakke en zich slecht concentrerende lezers een uitkomst kan bieden.  

Theaterlezen is een motiverende vorm van herhaald samen lezen, waarin twee lezers 

de rol van een personage op zich nemen om samen een toneelstukje op te voeren. 

Door het samen lezen van een dialoog worden expressie, intonatie en vloeiend lezen 

geoefend. Verder scenariste en kinderboekenschrijfster Tamara Bos over haar scenario 
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voor de film Wiplala, naar het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt. In het vierde 

nummer een afscheidsinterview met Dick Schram, bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam namens Stichting Lezen. Gedurende zestien jaar gaf hij 

een dag per week onderwijs en begeleidde (en deed zelf) onderzoek op het gebied van 

lezen. Na zestien jaar is het tijd voor een nieuwe generatie, vindt Schram. Ook is het 

tijd om al die dingen die we geleerd hebben eens goed in de praktijk te gaan brengen. 

Verder in dit nummer aandacht voor de Slashreeks, die is ontstaan naar aanleiding 

van het pleidooi van Edward van de Vendel in 2006 voor meer maatschappelijke werke

lijkheid in de Nederlandse jeugdliteratuur. Inmiddels zijn er al twaalf delen in de serie 

verschenen.

Calendarium

Jaarlijks stelde Stichting Lezen het Calendarium samen: een overzicht van activiteiten, 

prijzen, symposia, materialen, websites en andere initiatieven op het gebied van lees

bevordering. In 2014 verscheen de 25ste en tevens laatste uitgave van het Calendarium. 

De gedrukte oplage was beperkt; wel was er een onlineversie via de website van Stich

ting Lezen te raadplegen. In de praktijk blijkt dat de behoefte om alle activiteiten voor 

een heel jaar in een overzicht bij elkaar te zien in één publicatie sterk is afgenomen. 

Mensen zoeken gericht informatie en vinden die ook: via leesplan.nl of lezen.nl, bijvoor

beeld, waar de informatie rond een thema of evenement is gegroepeerd, of op de Face

bookpagina van Stichting Lezen. Na 25 dienstjaren waarin het een heel nuttige rol heeft 

vervuld, is het Calendarium definitief ingehaald door de digitale werkelijkheid.

Kunst van Lezen-publicaties

Voor een overzicht van de Kunst van Lezenuitgaven verwijzen we naar het inhoudelijk 

verslag Kunst van Lezen in bijlage 1.

3.2 SYMPOSIA

Lezen Centraal

Het jaarlijkse congres van Stichting Lezen, Lezen Centraal, had als thema jongens  

scoren met lezen. Het congres stond in het teken van de campagne Vaders Voor Lezen 

en vond op 9 april plaats in een tot de verbeelding sprekende locatie: de Amsterdam 

ArenA. De presentatie van het symposium was in handen van Erik van Muiswinkel.  

In de ochtend besprak historica Angela Crott op basis van haar proefschrift Jongens 

zijn ’t. Van Pietje Bell tot probleemgeval het beeld van jongens in de opvoedingslitera

tuur. Zij verbond dit historisch overzicht aan tips voor de hedendaagse praktijk. Gijsbert 

Stoet, psycholoog en onderzoeker aan de University of Glasgow, ging in op de vraag of 

de verschillen tussen jongens en meisjes op het gebied van lezen wel te beïnvloeden 

zijn. Marleen Groeneveld, universitair docent aan de Universiteit Leiden, sprak over de 

rol van vaders in de opvoeding. Op het congres werd ook het Vaders Voor Lezenelftal 

geïnstalleerd: Bram van der Vlugt, Job Cohen, Ronald Giphart, Leo Blokhuis, Beau van 

Erven Dorens, Jeffrey Spalburg, Dennis van der Geest, Thomas Berge, Eric Corton, 
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Ruben Nicolai en Bastiaan Ragas. In de middag konden deelnemers in tal van sessies 

kennismaken met inhoudelijke projecten rond jongens en lezen. Verder was er gelegen

heid om bekende en minder bekende auteurs te ontmoeten.

Uit de evaluatie bleek dat bezoekers het symposium met een 4.1 (op een schaal van 5) 

hebben gewaardeerd; het congres trok 327 deelnemers.

Wetenschappelijk congres

Om het jaar organiseert Stichting Lezen een wetenschappelijk congres waarop weten

schappers de nieuwste inzichten op het gebied van lezen en leesbevordering delen met 

de praktijk.

In 2005 verscheen De doorgaande leeslijn 0-18 jaar, een beleidsstuk van Stichting Lezen. 

Bijna tien jaar later was het tijd om de balans op te maken. Daarom heeft Stichting 

Lezen haar tweejaarlijks wetenschappelijk congres, dat eind november plaatsvond,  

gewijd aan het thema ‘de doorgaande leeslijn’. Dit congres, met als titel Hoe maakbaar 

is de lezer? De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief vond plaats op  

21 november aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit het perspectief van het weten

schappelijk onderzoek is het belangrijk de elementen die samen de doorgaande lees

lijn vormen van een theoretische en empirische basis te voorzien. Wetenschappers uit 

diverse disciplines hebben hun nieuwste onderzoeksbevindingen gedeeld met leesbe

vorderaars. In het ochtendprogramma besprak keynotespreker prof. dr. Christine Garbe, 

Universität zu Köln, haar model dat het verwerven van leesvaardigheid en leesmotivatie 

beschrijft. Prof. dr. Jelle Jolles besprak visies die, vanuit een neuropsychologische  

invalshoek, handvatten kunnen geven voor bevordering van het lezen, en daarmee 

voor de ontplooiing. In het middagprogramma konden deelnemers kiezen uit een zestal 

deelsessies met onderwerpen als het belang van tekststructuur in het leesonderwijs, 

nieuwe mogelijkheden van digitale hulpmiddelen om het lezen te bevorderen, onder

zoek naar leesprofielen van pabostudenten, en de ontwikkeling van begrijpend lezen. 

Dit congres markeerde tevens het afscheid van Dick Schram als bijzonder hoogleraar 

Leesgedrag. In zijn afscheidsrede stond de doorgaande leeslijn centraal. Hij blikte terug 

en keek, mede op basis van zijn jarenlange ervaring, vooruit naar de betekenis van de 

doorgaande leeslijn.

Scriptieprijs

Samen met Stichting Lezen Vlaanderen reikt Stichting Lezen de Stichting Lezen Scriptie-

prijs uit, een prijs voor de beste afstudeerscriptie over lezen. De prijs wordt om het jaar 

uitgereikt en de winnaar ontvangt een bedrag van € 1.500,. In totaal werden 18 scripties 

ingediend, 12 uit Nederland en 6 uit Vlaanderen.

De Scriptieprijs 2013-2014 is gewonnen door Iris de Graaf met de scriptie The Four 

Pre-Conditions of Reading Promotion Aimed at Ten to Thirteen Year-Olds in an Interna-

tional Comparison: Close Case Studies of the Central Library of Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (oba) in Amsterdam and TioTretton in Stockholm. De scriptie was onderdeel 

van De Graafs master Jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. De jury voor de Scriptie-

prijs 2013-2014 was als volgt samengesteld: Roel van Steensel, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen (voorzitter); Anja de Feijter, Radboud  
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Universiteit Nijmegen, Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur; Carlo Van Baelen, oud 

directeur Vlaams Fonds voor de Letteren; Suzanne Mol, Vrije Universiteit Amsterdam, 

Faculteit Psychologie en Pedagogiek; Kevin Absillis, Universiteit Antwerpen, Departe

ment Letterkunde. De Scriptieprijs werd uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres 

van Stichting Lezen op 21 november.

Symposium voor pabodocenten

Op 26 september 2014 organiseerde Stichting Lezen in samenwerking met de redactie 

van het studieboek jeugdliteratuur voor pabo’s Verborgen Talenten een symposium 

voor pabodocenten in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Het thema van deze dag was 

‘jeugdliteratuur en andere vakken’. De studiedag werd goed bezocht (bijna 130 deel

nemers) en werd goed gewaardeerd. In het plenaire ochtendprogramma was aandacht 

voor de Bibliotheek op school, leesmotivatie door nonfictie en het onderzoeksrapport 

van Oberon naar de huidige stand van zaken van jeugdliteratuur op de pabo’s. In de 

middag waren er twee rondes met deelsessies. Tijdens de eerste ronde stonden ver

schillende schoolvakken centraal en de mogelijkheden voor jeugdliteratuur daarin.  

Tijdens de tweede ronde traden kinderboekenauteurs op.

Dag van het Literatuuronderwijs

In de Doelen te Rotterdam vond op 11 november de Dag van het Literatuuronderwijs 

plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureduca

tie. Docenten, wetenschappers, schrijvers en andere professionals uit het literatuur

onderwijs kregen gerichte en praktische informatie aangereikt en wisselden kennis en 

ervaringen uit met vakgenoten. Joke van Leeuwen gaf met een bijzondere openingsact 

het startschot. Vele inspirerende masterclasses, lezingen, workshops en discussies 

over leesbevordering en literatuuronderwijs volgden. Wetenschappers als Dick Schram, 

Thomas Vaessens en Theo Witte presenteerden uitkomsten van recent onderzoek naar 

leesbevordering. Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, sprak 

over de rol die poëzie zou moeten spelen binnen het literatuuronderwijs. Voor aan

komende docenten was door Stichting Lezen een apart programma georganiseerd. 

Aidan Chambers reikte de Prijs voor de Beste Leesomgeving uit aan het Augustinus 

College te Groningen. Arnon Grunberg sloot de dag af.

Congres Het Schoolvak Nederlands

Op 14 en 15 november vond in Brugge de jaarlijkse conferentie Het Schoolvak Neder-

lands plaats. Stichting Lezen levert traditiegetrouw een inhoudelijke bijdrage in de  

zogenaamde Leesbevorderingsstroom. Stichting Lezen nodigde onder anderen Kees 

Broekhof uit voor een lezing over de Bibliotheek op school vmbo. Ook was Stichting 

Lezen aanwezig met een eigen stand met onderwijsmaterialen en voorlichtingsbrochures. 

De stand werd druk bezocht door de ruim 400 aanwezige leerkrachten basisonderwijs, 

docenten Nederlands en lerarenopleiders.
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3.3 EXPERTBIJEENKOMSTEN

Op het raakvlak van onderzoek en leesbevorderingsbeleid organiseerde Stichting 

Lezen in 2014 verschillende expertbijeenkomsten. Deskundigen uit de wetenschap  

en het veld kwamen bijeen om de nieuwste inzichten op het gebied van lezen en lees

bevordering te bespreken.

Expertmeeting ‘Lezen in het (v)mbo’

Op 15 oktober is in samenwerking met de Universiteit Utrecht in de bibliotheek van het 

Letterenhuis een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het promotieonderzoek 

Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen? van Gerdineke van Silfhout.

De publicatie in de Eburon Stichting Lezenreeks over dit onderzoek is aangeboden aan 

de heer R. Bisschop, Tweede Kamerlid namens de sgp. Schoolboekteksten en het lezen 

op het vmbo stonden deze middag centraal. Sprekers waren Ted Sanders (over begrijpe

lijke taal), Jacqueline EversVermeul (over toetsen), Gerdineke van Silfhout (over lees

processen van vmboleerlingen, studieboekteksten) en Kees Vernooy (over goed lees

onderwijs). De bijeenkomst is goed bezocht en de deelnemers waren positief.

Webinar over lezen in het vmbo

Op dinsdag 4 november hield Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar 

over lezen in het vmbo, getiteld Lezen lekker belangrijk. Het betrof een internetexperi

ment (webinar = seminar op het web) waarbij drie ‘studiogasten’ werden gefilmd op  

locatie bij Stichting Lezen. Via een livestream konden belangstellenden meekijken. 

Aanwezig waren Monique Castenmiller, mediathecaris van het Mundus College in  

Amsterdam, Aalt Prins, docentopleider van de Hogeschool van Amsterdam, en Christy 

van Duijvenboden, docent aan het Christelijk College Noordgouw te Heerde. Gastheer 

was Peter van Duijvenboden, projectleider vmbo van Stichting Lezen. De kijkers  

konden vragen stellen via chat en polls invullen. De gasten reageerden op uitslagen  

en vragen. De techniek was helaas nog niet optimaal. Uiteindelijk hebben ongeveer  

35 mensen de uitzending bekeken.

’Praten over boeken’ – workshop van Aidan Chambers

Op vrijdag 12 september gaf Aidan Chambers op uitnodiging van Stichting Lezen een 

lezing en workshop in de Openbare Bibliotheek Amsterdam met als onderwerp ‘praten 

over boeken’. Aidan Chambers was al in het land voor de Middag van het Kinderboek. 

Stichting Lezen maakte van deze gelegenheid gebruik om een extra bijeenkomst te  

organiseren. De bijeenkomst werd bijgewoond door bibliotheekmedewerkers en leer

krachten die werkzaam zijn binnen het programma de Bibliotheek op school. In totaal 

waren 200 professionals aanwezig. 

De bijeenkomst is op film vastgelegd; de films (lezing en workshop) zijn geplaatst  

op het YouTube kanaal van Stichting Lezen en zijn ook via de website te bekijken: 

lezen.nl/videoslezingenworkshopaidanchambers. De reacties van de deel nemers 

waren zeer positief. Het thema ’praten over boeken’ is een belangrijk, maar vaak lastig 

te realiseren onderdeel van een gedegen leesbevorderingsaanpak op school en in de 
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kinderopvang. Om die reden zal dit onderwerp ook in de komende periode de nodige 

aandacht krijgen.

Middag van het Kinderboek

Sinds 2009 organiseert Ted van Lieshout jaarlijks in de Openbare Bibliotheek Amster

dam de Middag van het Kinderboek. Sinds de editie 2010 is Stichting Lezen betrokken 

bij de inhoudelijke invulling van de Middag. De Middag van het Kinderboek wordt ver

der onder andere ondersteund door Lira, AfK, cpnb, Boekenbon, bno en de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam.

Op de zesde Middag van het Kinderboek op 13 september spraken onder anderen 

Aidan Chambers, Agnes Vogt (Nederlands Letterenfonds) en vertalers Andrea Kluitmann 

en David Colmer. Loes Riphagen maakte een schilderij. In de ochtend vonden drie 

workshops plaats, verzorgd door de bno, Bas Maliepaard en Annelies Jorna. Aan het 

slot van de middag reikte Stichting cpnb de Gouden Lijsten uit, waarvan die voor  

Nederlandstalige boeken ging naar Tijgereiland van Daan Remmerts de Vries.

3.4 CAMPAGNES EN EVENEMENTEN

Vaders Voor Lezen-voorleesservice / Lancering bedrijvencampagne – Leescoalitie

Op vrijdag 12 september, tijdens de tiende Week van de Alfabetisering, heeft het Vaders 

Voor Lezenbedrijvenelftal – met onder andere hema, Achmea, abn amro en Groupon – 

de voorleesservice voor bedrijven en overheidsinstanties officieel afgetrapt. De Vaders 

Voor Lezenvoorleesservice is onderdeel van de campagne Vaders Voor Lezen van de 

Leescoalitie en heeft als doel (groot)vaders via werkgevers te stimuleren om meer voor 

te lezen.

Verder zijn in het kader van Vaders Voor Lezen verschillende activiteiten georganiseerd 

rond het Vader Voorleesrecord, een wedstrijd waarin bibliotheken probeerden zo veel 

mogelijk vaders met hun kinderen naar de bibliotheek te krijgen. In het najaar volgde 

de campagne Sterke verhalen: vvl on tour. 

Zie voor meer details bijlage 2.

Drongo

Op 27 september vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de derde editie plaats 

van het Drongofestival, een dag over meertaligheid. De bezoekers lieten zich inspireren 

door alles wat met meertaligheid samenhangt. Stichting Lezen nam aan deze bijeenkomst 

deel met een stand. In het Jaar van het Voorlezen 2013 verzorgde Stichting Lezen ook 

een aantal lezingen en kleinere sessies. De organisatie had de succesnummers (meer

talige voorleessessies) dit jaar geprolongeerd. Het festival trok 7.000 bezoekers.

Vers voor de Pers

Op 9 januari vond Vers voor de Pers plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.  

Op dit door Stichting cpnb georganiseerde jaarlijkse evenement worden nieuwe en  

nog te verschijnen boekpublicaties gepresenteerd aan boekenvak en pers.  
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Pers, uitgevers en aanverwante organisaties kunnen elkaar op een informele manier 

ontmoeten en informatie uitwisselen. Stichting Lezen presenteerde de Vaders Voor 

Lezen campagne van de Leescoalitie aan boekenvak en pers.

3.5 WEBSITES

Lezen.nl 

De website lezen.nl is de corporate website van Stichting Lezen. Een belangrijke functie 

van de website is het beschikbaar stellen van nieuws over Stichting Lezen en informatie 

en kennis over leesbevordering. Ook alle publicaties kunnen via lezen.nl geraadpleegd 

worden. In 2014 is vanaf het derde kwartaal het aantal bezoekers van de website lezen.nl 

sterk toegenomen. Ook het aantal downloads is toegenomen. Met name de brochures in 

de Kwestie van Lezenreeks zijn veel gedownload.

Leesmonitor.nu

De website leesmonitor.nu vertaalt kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar het 

lezen voor professionals in de praktijk van de leesbevordering. In 2014 kreeg de web

site ‘een nieuwe jas’. De look en feel van de site en het logo werden aangepast aan de 

huisstijl van de corporate website van Stichting Lezen: lezen.nl. Ook in de navigatie, 

layout en typografie werd een betere leesbaarheid van de teksten en grafieken nage

streefd. 

De Leesmonitor werd – behalve met de gebruikelijke updates van boekverkopen, biblio

theekuitleningen en bereikcijfers van leesbevorderingscampagnes – uitgebreid met 

nieuwe publicaties van Stichting Lezen, onder andere over leesbare schoolboekteksten, 

jeugdliteratuur op de pabo en de leeskloof tussen jongens en meisjes. Het aantal vol

gers op Twitter #Leesmonitor groeide opnieuw fors: van 1.350 naar 1.900 eind 2014.

Leesplan.nl 

De website leesplan.nl biedt professionals in de kinderopvang en het onderwijs de  

mogelijkheid om planmatig aan leesbevordering te werken. Behalve over het samen

stellen van een jaarplan leesbevordering kunnen intermediairs informatie vinden over 

leesbevorderingsprojecten en achtergrondinformatie over lezen en leesbevordering.

leesplan.nl is in 2014 volledig vernieuwd. De nieuwe website is overzichtelijker en  

voldoet beter aan de wensen en behoeften van gebruikers. De eerste pagina nodigt uit 

direct te kiezen voor de sector waarin men werkzaam is: kinderopvang, basisonderwijs 

of voortgezet onderwijs.

De website is met name gericht op (voor)leescoördinatoren, docenten en leerkrachten 

die structureel willen werken aan leesbevordering binnen hun instelling. De website 

biedt de mogelijkheid een eigen leesplan te schrijven met daarin een activiteitenplan 

voor een schooljaar. Daarnaast staan in de projectenbank alle leesbevorderings

projecten voor de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs  

(op leesplan.nl staat een toegangspagina, de projecten zijn ondergebracht in G!ds).  

Bij het onderdeel ‘scholing’ zijn de belangrijkste opleidingen te vinden.
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Sociale media

Ondersteunend aan de website en de communicatie in het algemeen, maakt Stichting 

Lezen gebruik van sociale media. De betekenis daarvan groeit, ook al is de inzet voor

alsnog bescheiden. Dat laatste is een keuze. Het gaat er immers niet om zo veel moge

lijk volgers of likes te krijgen, maar om een consistente boodschap over te brengen  

aan de verschillende doelgroepen. Sociale media moeten eraan bijdragen dat Stichting 

Lezen wordt gezien als dé kennispartner op het gebied van lezen en leesbevordering. 

De website lezen.nl fungeert als landingspagina.

In het afgelopen jaar is het aantal volgers op Twitter bijna verdubbeld naar 2.667.  

Twitter wordt met name ingezet om aandacht te vestigen op activiteiten en projecten 

van Stichting Lezen. Afgelopen jaar werd er onder andere getwitterd over nieuwe  

publicaties van Stichting Lezen, over de vernieuwde Leesmonitor, over projecten  

zoals De Nationale Voorleeswedstrijd, Boekenweek Live en de Jonge Jury. Ook werd  

via Twitter opgeroepen om deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten en  

congressen van Stichting Lezen.

Op Facebook liep het aantal volgers op van ongeveer 600 tot bijna 1.000. Ook op  

Facebook post Stichting Lezen bijna dagelijks over haar eigen activiteiten, maar ook 

over voor het werk van Stichting Lezen relevante activiteiten van derden.

Digitale Nieuwsbrief

In 2014 zijn acht nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast zijn er diverse persberichten  

verstuurd.

3.6 STICHTING LEZEN IN DE PERS

Stichting Lezen heeft een actief persbeleid. In de vakpers en de gespecialiseerde media 

is regelmatig aandacht voor de visie en de verschillende activiteiten van Stichting 

Lezen. In de publieksmedia is veel aandacht voor de evenementen, zeker ook rond 

vlaggenschipprojecten zoals De Nationale Voorleesdagen, BoekStart, De Nationale Voor-

leeswedstrijd en de Jonge Jury. Een voorbeeld daarvan is Kinderboekenambassadeur 

Jacques Vriens die laat zien hoe hij inhoud geeft aan zijn functie. Dagblad De Limburger 

doet verslag, Vriens vertelt over zijn missie: zo veel mogelijk lawaai maken rond lees

bevordering. ‘Lezen is rust, lezen is verbeelding’, zo houdt hij een klas kinderen voor. 

‘Lezen is televisiekijken in je hoofd.’

Bij de vlaggenschipprojecten De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswed-

strijd en de Jonge Jury wordt elke jaar bijgehouden welke publiciteit deze projecten  

genereren. Over de Jonge Jury, bijvoorbeeld, verschenen 150 uitingen, variërend van  

internetberichten tot interviews en achtergrondverhalen in diverse gedrukte media.  

De waarde daarvan is niet altijd precies te bepalen, maar dezelfde ruimte aan adver

tenties zou € 150.000, kosten. Ook een relatief nieuw evenement, de Pabo Voorlees-

wedstrijd, trekt veel aandacht in de media. De waarde van de publiciteit rond evenemen

ten bestaat er echter ook in dat via heel verschillende, voor lezers vaak vertrouwde 

media uiteenlopende groepen mensen op een activerende wijze kennismaken met de 

waarde van (voor)lezen.
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Stichting Lezen wordt geregeld benaderd voor achtergrondinformatie of toelichting op 

cijfermateriaal of trends. Ook zoekt Stichting Lezen zelf publiciteit naar aanleiding van 

een publieke discussie. Een voorbeeld daarvan is de ingezonden bijdrage in nrc Handels-

blad in oktober 2014. Daarin werd benadrukt dat een zinvolle discussie over ontlezing 

alleen kan plaatsvinden als alle relevante feiten op tafel komen en ook positieve invloe

den van digitale media op leescultuur in beschouwing worden genomen.
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4  |   Samenwerking 
 

4.1 NATIONALE SAMENWERKING

De beleidsvoornemens en inspanningen van Stichting Lezen zijn in hoge mate gericht 

op het zoeken naar en versterken van samenwerking en een integrale aanpak in de 

keten, binnen leesbevorderingsnetwerken, tussen professionals, en tussen ouders, 

school en bibliotheek.

Concreet betekent dit dat gewerkt wordt aan het realiseren van noodzakelijke rand

voorwaarden voor leesbevordering:

• een ketenaanpak van aanbod tot afname; gemeentelijke, provinciale en landelijke  

 netwerken;

• structureel beleid dat gedragen wordt door bestuur, management en medewerkers  

 van een instelling;

• een stimulerende leesomgeving met een goed en gevarieerd boekenaanbod, 

 professionele beroepskrachten op het gebied van leesbevordering;

• stimulering door ouders en vrienden en tijd en aandacht voor lezen.

Het afgelopen jaar is de samenwerking met landelijke partners die werk maken van 

leesbevordering geïntensiveerd. De Leescoalitie heeft in 2014 haar gezamenlijke  

ambities gepresenteerd. De samenwerking met onze partners in het Letterenhuis: 

Stichting Schrijvers School Samenleving (sss) en het Nederlands Letterenfonds is  

inhoudelijk uitgebreid. Ook de internationale samenwerking is in 2014 sterk verstevigd.

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Lezen

Stichting Lezen heeft onderzoeksbureau Oberon gevraagd om in 2014 een stakeholders 

en gebruikersonderzoek uit te voeren. Oberon heeft negen voor Stichting Lezen relevante 

stakeholders geïnterviewd. Daarnaast is een vragenlijst voorgelegd aan gebruikers, 

zoals deelnemers aan De Nationale Voorleeswedstrijd, bibliotheekmedewerkers en  

bezoekers van onze website. In totaal hebben 850 gebruikers de vragenlijst ingevuld. 

Uit het onderzoek blijkt dat Stichting Lezen wordt gezien als autoriteit op het gebied 

van leesbevordering. Stichting Lezen doet dit met goede projecten, onderzoek en gede

gen kennis. Vooral de stakeholders geven aan dat Stichting Lezen een prettige samen

werkingspartner is op het gebied van lezen en leesbevordering. De coördinerende rol 

van Stichting Lezen in de Leescoalitie wordt sterk gewaardeerd. Ook bibliotheken en 

scholen zien Stichting Lezen als betrouwbare partner die samen met hen werkt aan 

leesbevordering. Zowel uit de interviews met de stakeholders als uit de waardering van 

de gebruikers die de vragenlijst hebben ingevuld blijkt dat de producenten en activiteiten 

van Stichting Lezen zeer hoog gewaardeerd worden. Concrete activiteiten en producten 

blijven ook in de toekomst belangrijk om voeling met de praktijk te houden.
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Leescoalitie

De Leescoalitie is eind 2012 opgericht op initiatief van Stichting Lezen en is een samen

werkingsverband van landelijke spelers op het gebied van leesbevordering. Stichting 

Lezen (voorzitter), Stichting Lezen & Schrijven, Stichting cpnb, de Koninklijke Bibliotheek 

en (m.i.v. 2014) de vob bundelen de komende jaren hun krachten om zo veel mogelijk 

mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. De vijf organisaties werken hier zowel  

individueel – in hun bestaande werk en campagnes – als gezamenlijk aan. De Lees 

coalitie richtte zich in 2014 specifiek op de rol van vaders in de leesopvoeding door het 

organiseren van de campagne Vaders Voor Lezen. Deze campagne is een vervolg op 

het Jaar van het Voorlezen 2013. Zie voor een uitgebreid overzicht van activiteiten in 

het kader van Vaders Voor Lezen bijlage 2.

De overkoepelende missie van de Leescoalitie is het willen werken aan versterking van 

de leescultuur in al zijn facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het 

stimuleren van mensen tot lezen. In een geletterde samenleving is het hele spectrum 

van belang. Daartoe heeft de Leescoalitie een ambitieagenda opgesteld. De ambitie 

agenda is op 10 december op Het Nationale Bibliotheekcongres gepresenteerd.

Kinderboekenambassadeur

In navolging van het Engelse Children’s Laureate is er in 2013 een Kinderboekenambas

sadeur in Nederland aangesteld. Het Kinderboekenambassadeurschap is een initiatief 

van Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met Stichting 

Schrijvers School Samenleving (sss) en Stichting cpnb. De eerste Kinderboekenambas

sadeur, die voor een termijn van twee jaar de functie vervult, is Jacques Vriens. Hij heeft 

in het afgelopen jaar veel aandacht gegenereerd voor leesbevordering. Zo heeft hij  

lezingen gegeven op pabo’s, in bibliotheken en op scholen, en heeft hij zich veelvuldig 

in de media laten horen (onder andere in De Telegraaf, Trouw en Metro en in radiopro

gramma’s). Op de Facebookpagina van de Kinderboekenambassadeur plaatst Jacques 

Vriens wekelijks berichten over zijn activiteiten, lezen en leesplezier.

Adviescommissies

Om zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de verschillende doelgroepen heeft 

Stichting Lezen adviescommissies lezen in het vmbo en leesbevordering op de pabo. 

Deze commissies komen twee keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt voor lezen op het 

(v)mbo structureel samengewerkt met het itta, het Kennisinstituut voor Taalontwikke

ling van de Universiteit van Amsterdam.

4.2 KUNST VAN LEZEN

Kunst van Lezen – uitgevoerd door Stichting Lezen en siob (tot 1 januari 2015; nu  

Koninklijke Bibliotheek) – beoogt een aangenaam leesklimaat te creëren voor baby’s, 

peuters, kleuters, jongeren en jongvolwassenen. Beleidsuitgangspunt is dat voorlezen 

en vrij lezen van belang zijn voor het bereiken van een beter taalniveau. De ontwikkeling 

en coördinatie van het beleid zijn in handen van Stichting Lezen (penvoerder) en siob.
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Het opzetten van lokale en bovenlokale strategische leesbevorderingsnetwerken is de 

kern van Kunst van Lezen. De programmaonderdelen BoekStart en de Bibliotheek op 

school worden zo verankerd in het beleid van basisbibliotheken en de samenwerkende 

partners, waaronder lokale overheden, kinderopvanginstellingen en onderwijsinstellin

gen. Het doel is om bibliotheken te ondersteunen bij de strategische en bedrijfsmatige 

omslag die nodig is om een groter en toekomstbestendig bereik te realiseren van het 

educatieve programma in het algemeen en van BoekStart in de kinderopvang en de  

Bibliotheek op school in het bijzonder. 

Zie ook bijlage 1: Inhoudelijk verslag Kunst van Lezen 2014.

4.3 LEESBEVORDERING IN HET FRIES

Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân

Voor het versterken van de Friese taal en leescultuur werkt Stichting Lezen samen met 

het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (plf). Naast Stichting Lezen zijn de volgende 

partijen vertegenwoordigd: Afûk, Bibliotheekservice Fryslân, Cedin, Fryske Akademy, 

Omrop Fryslân en Tresoar. Sinds 2014 is ook de Provincie Fryslân bij dit platform aan

gesloten. De heer J. Malschaert is voorzitter van het platform, mevrouw G. Palstra is  

secretaris. Naast de continuering van bestaande producten stond de aansluiting bij 

landelijk ontwikkelde programma’s centraal. Daarnaast is een structureel programma 

leesbevordering in het Fries voor jongeren ontwikkeld. Begin 2015 zal de eerste pilot 

van start gaan. De Friese taal en de Friestalige kinderliteratuur zijn op de beurs ‘Gezin’ 

gepromoot. Zie voor een uitgebreider verslag het hoofdstuk over gerealiseerde projecten.

4.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING

EURead

Om de leescultuur effectief te versterken kijkt Stichting Lezen in toenemende mate 

over de grenzen. EURead is opgericht in 2001 en ontwikkelt zich steeds meer van een 

uitwisselingsplatform rond leesbevordering tot een strategische lobby en campagne

organisatie. Momenteel bestaat EURead uit de volgende organisaties:

• Booktrust, Verenigd Koninkrijk

• Buchklub der Jugend, Oostenrijk

• Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Zentrum Lesen,   

 Zwitserland

• LeseForum, ZuidTirol, Italië

• Plano Nacional de Leitura, Portugal

• Stichting Lezen, Vlaanderen

• Stichting Lezen, Nederland

• Stiftung Lesen, Duitsland

• Svět Knihy, Tjechië

• Schweizerisches Institut für Kinder und Jugendmedien (sikjm), Zwitserland
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EURead kwam in 2014 twee keer bijeen. Er zijn vervolgstappen genomen om van  

EURead een rechtspersoon te maken. Daarvoor wordt de Stichting EURead opgericht. 

Het aantal leden zal de komende jaren worden uitgebreid teneinde een serieuze agenda 

op Europees niveau te kunnen uitvoeren en aanspraak te kunnen maken op Europese 

subsidieregelingen. Jörg Maas (directeur Stiftung Lesen), Viv Bird (ceo Booktrust) en 

Gerlien van Dalen (directeur Stichting Lezen) vormen het dagelijks bestuur.

European Literacy Network (ELINET) 

Het European Literacy Policy Network (elinet) werd in 2014 opgericht om door Europese 

samenwerking kennis te verzamelen en beleidsinformatie te analyseren. Centraal staat 

de uitwisseling van beleidsaanpak, good practices en succesvolle initiatieven. Daarnaast 

zet elinet in op bewustmaking (awareness raising) over de noodzaak nú te handelen 

om het aantal laaggeletterde kinderen, jongeren en volwassenen te verminderen tegen 

2020. Het netwerk heeft financiering van de Europese Commissie ontvangen om een 

tweejarig werkprogramma te voltooien. De universiteit van Keulen is coördinator; prof. 

dr. Christine Garbe is voorzitter. 79 partnerorganisaties uit 28 landen maken deel uit 

van elinet.

Gezien de breedte van het beleidsterrein is het werk onderverdeeld in acht teams: 

team 1: coördinatie; team 24: kennisverzameling en deling rond kinderen, adolescen

ten en volwassenen; team 5: fondsenwerving; team 6: communicatie (website, intranet); 

team 7: awareness raising; team 8: onderzoek, ontwikkelen indicatoren voor awareness 

raising. Stichting Lezen is kernteamlid van team 5. elinet is sterk gericht op laaggelet

terdheid en volwassenen. Samen met Stiftung Lesen en Booktrust zal Stichting Lezen 

reading for pleasure binnen elinet meer benadrukken en uitwerken.

4.5 OVERZICHT SAMENWERKINGSPARTNERS

Stichting Lezen doet haar werk natuurlijk niet alleen. Ook in 2014 is zowel structureel 

als incidenteel met vele organisaties samengewerkt. Het alfabetisch overzicht op de 

volgende pagina geeft een beeld van de veelheid aan organisaties die samen met 

Stichting Lezen werkzaam zijn op het gebied van leesbevordering. | 

ABC Onderwijsadviseurs | Actief Ouderschap | ActiZ | Afûk | APS | Beroepsvereniging 

Mediathecarissen Onderwijs | Bibliotheek.nl | Bibliotheek Den Haag | Bibliotheek Rot

terdam | Bibliotheek Utrecht | Boek.be | BMO | CEDgroep | Cedin | CINOP | CJP | CPNB | 

CPS | Cultura24 | DBNL | De Boekenberg | De Issuemakers | Deltion College | DUO Mar

ket Research | Eburon | ECI | EMC Cultuuronderzoeken | Entoen.nu | Europees platform 

voor leesbevordering EU READ | Expertis | Expertisecentrum Nederlands | EYE Film  

Instituut Nederland | Fonds 21 | Fryske Akademie | GAU | GEU | GfK | Het Literatuurhuis | 

Hogeschool Utrecht | Hogeschool van Amsterdam | Hogeschool Windesheim | IBBY  

Nederland | IGEL  |  IPO |  ITTA | IWAL | Jeugdinrichting de Hartelborgt | KBb | Kinder

boekenmuseum | Kinderopvangfonds | KLIK Onderwijsondersteuning | KPC | KVB |  

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst | Leesplein | Letterkundig 

Museum | Libris | Literair Productiehuis Wintertuin | Literatuurplein | LUG |  Maastricht 
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University | Mediawijzer.net | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap | Ministerie van 

OCW | MO Groep | National Booktrust | Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek |  

Nederlands Jeugd Instituut | Nederlands Letterenfonds | Nederlandse Taalunie | NHL 

Hogeschool | Nieuws in de Klas | NTR | OBA | Oberon | Omrop Fryslân | Ouders & Coo | 

Pabo’s | Passionate Bulkboek | Poetry International | Poëzieclub | Poëziepaleis | PO

Raad | Provinciale Service Organisaties | Raad voor Cultuur | ROC Midden Nederland | 

ROC van Amsterdam | Rijksuniversiteit Groningen | Sardes | SARV | Saxion Hogeschool | 

School der Poëzie | Scholieren.com | Sectorinstituut Openbare Bibliotheken | SKON | 

SodaProducties | Stichting De Schoolschrijver | Stichting Dichter Draagt Voor | Stichting 

Dioraphte | Stichting Het Schoolvak Nederlands | Stichting Kinderopvangfonds | Stich

ting Kinderpostzegels | Stichting Leerplan Ontwikkeling | Stichting Lezen & Schrijven | 

Stichting Lezen Vlaanderen | Stichting Marktonderzoek Boekenvak | Stichting NOB | 

Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam | Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland 

| Stichting Schrijvers School Samenleving | Stichting Taalvorming | Stichting Wetenschaps

oriëntatie | Stiftung Lesen | Taalstudio | Tilburg University | TNS/Nipo | Tresoar | Turing 

Foundation | Uitgeverij Malmberg | Uitgeverij SWP | Uitgeverij Zwijsen | Universiteit van 

Amsterdam | Universiteit Gent | Universiteit Leiden | Universiteit Twente | Universiteit 

Utrecht | Vakcommunity Nederlands | Digischool | Vereniging OSVO | Villanella | VNG | 

VOB | VO Raad | Voordekunst | VoorleesExpress | Vrije Universiteit Amsterdam | Ware

kennis | Werkgroep Kinderboeken Uitgevers | Why I Love This Book | Young Crowds BV.
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5  |   Digital iser ing
 

Het lezen van een digitaal boek zal in de toekomst waarschijnlijk even ingeburgerd  

zijn als het lezen van een papieren boek. Stichting Lezen legt in de cultuurplanperiode 

20132016 daarom sterk het accent op het vergaren van kennis over het digitale lezen 

en het bevorderen van vernieuwende projecten die hieraan aandacht besteden. In 2014 

heeft kennisontwikkeling en kennisdeling rond digitaal lezen centraal gestaan.

Kennisontwikkeling

In maart 2014 bezocht een kleine delegatie van Stichting Lezen de Bologna Book Fair, 

een boekenbeurs waar veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en (kinder)

boeken bijeenkomen. Naast een masterclass over kinderboekenapps, is er een zoge

naamd ’Digital Café’, waar internationale sprekers het publiek informeren over het  

onderwerp. Ook sprak Stichting Lezen met vertegenwoordigers van andere Europese 

leesbevorderingsorganisaties over het thema digitalisering.

Wat in deze internationale context opviel, is dat Stichting Lezen veel heeft geïnvesteerd 

in onderzoek en kennisdeling over het onderwerp en over veel kennis beschikt.

Wat betreft etechniek viel op dat veel appontwikkelaars digitale mogelijkheden vaak 

willen inzetten om nonlineaire verhalen te vertellen, en dat ze er soms iets te gemakke

lijk van uitgaan dat apps een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leesopvoeding 

en bijvoorbeeld het voorleesritueel kunnen vervangen.

Onderzoek hypertekstliteratuur: onder welke condities willen we het lezen?

Een van de speerpunten op het gebied van digitaal lezen is het genereren van kennis 

over de effecten van multimediale en interactieve verrijkingen in eboeken. Over de 

jongste doelgroep, 0 tot 6jarige kinderen die worden voorgelezen, is al veel bekend. 

Uit de onderzoeken van onder anderen prof. dr. A. Bus blijkt dat zij voor hun taalont

wikkeling profiteren van digitale kinderboeken die zijn uitgerust met een luisterversie, 

geanimeerde prenten en spelelementen, mits deze aansluiten op het verhaal. Dat de 

digitalisering ook mogelijkheden biedt voor wat oudere lezers, blijkt uit een experiment 

naar de young adultromanapp Alles ruikt naar chocola van Sidney Vollmer. Hoewel 

fervente lezers de hyperlinks naar filmpjes en muziekfragmenten op het internet aflei

dend vinden, helpen ze weinig fervente lezers juist om zich onder te dompelen en een 

‘eigen beeld’ te creëren bij het verhaal. Dit onderzoek van N. Bakker impliceert dat de 

digitalisering de leesbevordering kansen biedt, met name in het bereiken van weinig 

gemotiveerde lezers.

Kennisdeling en samenwerking

In het tweede jaar van deze beleidsplanperiode was het tijd om de opgedane kennis 

van de eerder georganiseerde expertmeetings en de diverse onderzoeken te delen met 

een groter publiek. Een belangrijke mijlpaal daarin was de uitgave van de brochure  

Digitale kinderboeken in de Kwestie van Lezenreeks. De uitgave bevat in kort bestek 
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de belangrijkste wetenswaardigheden en een aantal tips over het omgaan met digitale 

kinderboeken in de leesopvoeding. De brochure blijkt aan een grote vraag te voldoen, 

getuige het aantal downloads op de website van Stichting Lezen en de grote vraag naar 

fysieke brochures.

Prijs Beste Kinderboekenapp

De grote kennisbasis van Stichting Lezen over digitalisering leidde er ook toe dat Stich

ting cpnb samenwerking zocht voor de invulling van een nieuw te ontwikkelen prijs voor 

het beste digitale kinderboek. De prijs, die pas in 2015 voor het eerst zal worden uitge

reikt, wil aan het publiek en het boekenvak laten zien hoe een goede kinderboekenapp 

eruitziet. Daarvan kan een sturende werking uitgaan voor zowel de ontwikkelaars als 

voor het publiek.

Kennisontwikkeling via specifieke producten

Ook in 2014 klopten enkele appontwikkelaars bij Stichting Lezen aan voor advies.  

Het betrof samenleesapplicaties, aanbod van digitale titels of het ontwikkelen van de 

ideale voorleesapp. Een ontwikkelaar ontving een kleine bijdrage voor het ontwikkelen 

van een webbased applicatie die de gebruikers elke dag een leesfragment zonder infor

matie over de herkomst ervan toezendt. Door aan te geven of het fragment in de smaak 

valt, zou de applicatie uiteindelijk inzicht krijgen in de smaak van de lezer en daardoor 

steeds beter toegespitste fragmenten kunnen toesturen. Stichting Lezen is geïnteres

seerd in deze methode, en is met name benieuwd of het elke dag lezen van fragmenten 

leidt tot vaker en meer lezen.
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6  |   Structurele aanpak leesbevordering: 
  gereal iseerde projecten 

 

Conform de beleidsvoornemens voor 20132016 zet Stichting Lezen in op een structurele 

aanpak van leesbevordering in de kinderopvang, het onderwijs, de bibliotheek en thuis. 

We gaan hierbij uit van een integrale aanpak van leesbevordering, die gelijkluidend is 

voor de hele doelgroep van 0 tot 18 jaar. Alle aspecten die van kinderen blijvende lezers 

kunnen maken, moeten bekend zijn bij de ouders en professionals die met kinderen 

werken, en moeten worden opgenomen in beleid en praktijk van de kinderopvang, het 

onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de bibliotheeksector. Centraal daarbij staan 

een structurele aanpak van leesbevordering in lokale leesbevorderingsnetwerken van 

bibliotheek, boekhandel, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs op ver

schillende niveaus: uitvoerend, beleidsmatig en strategisch. Structureel beleid, rand

voorwaarden en succesfactoren zijn ook sturend in leesbevorderingsprojecten. We 

weten wat werkt en zetten daar op in. Voor elke leeftijdsgroep heeft Stichting Lezen 

een groot vlaggenschipproject. Daarnaast zijn projecten ontwikkeld in samenwerking 

met derden. Soms was Stichting Lezen hier inhoudelijk en financieel bij betrokken. 

In andere gevallen hebben partijen een projectaanvraag bij Stichting Lezen ingediend. 

In totaal zijn er in 2014 34 aanvragen binnengekomen, waarvan er 21 zijn toegekend.

In dit hoofdstuk wordt per leeftijdsgroep beschreven welke activiteiten en projecten in 

2014 zijn gerealiseerd.

6.1 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR DE LEEFTIJDSGROEP 0-6 JAAR

De structurele aanpak voor kinderen van 0 tot 6 jaar wordt gerealiseerd door middel van 

de programma’s BoekStart en BoekStart in de kinderopvang. Het vlaggenschipproject 

voor deze doelgroep is het project De Nationale Voorleesdagen. Op het gebied van 

deskundigheidsbevordering heeft Stichting Lezen in 2014 ingezet op de training Voor-

leescoördinator, de training Interactief voorlezen voor pedagogisch medewerkers en de 

cursus Voorlezen met een focus voor leraren in het basisonderwijs. Voor het onderzoek 

naar de effecten van BoekStart, zie 2.3.

BoekStart voor baby’s

BoekStart voor baby’s is de letterlijke start van de doorgaande leeslijn. Dankzij BoekStart 

voor baby’s zijn circa 55.000 baby’s in 2014 lid geworden van de bibliotheek (rond de 

40% van de aangeschreven baby’s). BoekStart voor baby’s betekent een ingerichte 

BoekStarthoek in de bibliotheek, waar het veilig toeven is en waar getraind bibliotheek

personeel klaarstaat. Ieder nieuw babylid krijgt een aantrekkelijk koffertje met twee 

boekjes, waarvan één met een cd met liedjes en versjes, en een folder over hoe je met 

een baby kunt lezen.

H o e  m a a k b a a r  i s  d e  l e z e r ?
DE DOORGAANDE LEESLIJN IN WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF

•••

WETENSCHAPPELIJK CONGRES VAN STICHTING LEZEN
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Eén nieuwe basisbibliotheek is in 2014 gestart met BoekStart voor baby’s. In totaal 

doen 159 basisbibliotheken met ruim 800 vestigingen mee (vrijwel 100%). Op één  

basisbibliotheek na doen alle bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is in 2011 gestart als uitbreiding van BoekStart voor  

baby’s. Doelstelling is kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, ouders en pedagogisch 

medewerkers via de kinderopvang intensief in aanraking te brengen met boeken en 

(voor)lezen, en hen te binden aan de bibliotheek. De nadruk ligt vooral op pedagogisch 

medewerkers die tot leescoördinator worden opgeleid en bibliothecarissen. Verder is 

een aantrekkelijke leesomgeving speerpunt, evenals betrokkenheid op strategisch  

niveau bij de samenwerkingspartners om zo borgingsprocessen te versnellen.  

24 nieuwe basisbibliotheken zijn in 2014 gestart met BoekStart in de kinderopvang.  

In 2014 zijn 197 nieuwe locaties gestart, in totaal doen nu tegen de 800 kinderopvang

locaties (13% van het totaal) via 100 basisbibliotheken (63% van het totaal) mee aan 

BoekStart in de kinderopvang. 

Van die 800 locaties zijn er rond de 180 gefinancierd door derden (vooral gemeenten) 

die daarmee tegemoet komen aan de vraag van Stichting Lezen om in het door Stichting 

Lezen gefinancierde aantal locaties te matchen, zodat de slagkracht direct verdubbeld 

wordt. De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd door de trai

ningen van BoekStart in de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers geven aan 

zich na afloop van de projectperiode veel bewuster te zijn van het effect van voorlezen, 

en voorlezen ook bewuster in te zetten. De twee trainingen die uitgevoerd worden in 

het kader van BoekStart zijn de training Voorleescoördinator (123 gecertificeerde  

trainers en 500 voorleescoördinatoren) en de training Interactief voorlezen aan nul tot 

vier jarigen (2.800 getrainde pedagogisch medewerkers). Met een voorleescoördinator 

op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of voorschool is het voorleesbeleid goed 

geborgd. De trainers organiseren jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor hun voorlees

coördinatoren.

BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang

Begin 2014 is een nieuw logo gelanceerd dat aansluit bij de landelijke huisstijl van  

de bibliotheek. Reden om alle 800 participerende vestigingen te voorzien van nieuwe  

posters, banieren en natuurlijk nieuwe oranje BoekStartkoffertjes, met het nieuwe 

logo. In 2014 is BoekStart voor jou! geïntroduceerd, een inspirerende ouderfolder met 

onder meer boekentips voor baby’s en peuters. Dit is de digitale opvolger van de  

papieren brochure BoekStartEnVerder.

In 2014 kreeg BoekStart een eigen nieuwsbrief (6x per jaar). Naast de bestaande  

maandelijkse boekentips worden er sinds 2014 op boekstart.nl ook Friese boekentips 

gegeven. De brochure Meer voorlezen, beter in taal is herzien en aangevuld met recent 

onderzoek.

De in 2013 in Gelderland gestarte BoekStart Karavaan, ter ere van vijf jaar BoekStart, 

sloot in de zomer van 2014 in Zeeland af, na alle provincies bezocht te hebben. 

B O E K S T A R T  I N  D E  K I N D E R O P V A N G

Ervar ingen uit  de prakt i jk
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BoekStart heeft veelvuldig deelgenomen aan diverse congressen en beurzen met een 

BoekStartstand en/of een workshop. Steeds meer partijen zoeken de samenwerking 

met BoekStart (uitgevers (onder meer in de gezamenlijke Kikkeractie Leopold), Voor

leesExpress, de boekhandel, Stichting Lezen & Schrijven, Centrum Jeugd en Gezin,  

Digi dreumes). Er is een begin gemaakt met de implementatie van Boekenpret om  

ouderbetrokkenheid en preventie laaggeletterdheid te verstevigen. 

Ook zijn de eerste stappen gezet voor een pilot in voorscholen in samenwerking met 

Stichting Actief Ouderschap. BoekStart is een gevestigde naam binnen en buiten de  

bibliotheek met aandacht in de landelijke pers (onder meer De Telegraaf, Metro). Uit 

een enquête van Stichting cpnb in 2014 is gebleken dat ruim 10% van de Nederlanders 

BoekStart spontaan noemt als leesbevorderingsproject voor kinderen.

Jaarpeiling BoekStart (2013-2014)

In 2014 werden de resultaten van de jaarpeiling van BoekStart bekend. De jaarpeiling 

is een jaarlijkse meting om de samenwerking tussen bibliotheken en hun samenwerkings

partners (consultatiebureaus en kinderopvang) in kaart te brengen. Het doel is inzicht 

te verkrijgen in het bereik: het aantal verstuurde brieven aan ouders van pasgeboren 

baby’s en het aantal koffertjes dat in reactie daarop is opgehaald bij de bibliotheek c.q. 

het aantal ingeschreven babyleden. Daarnaast is onderzocht op welke manieren en met 

welke frequentie de bibliotheken zich bezighouden met de uitvoering van BoekStart en 

met welke organisaties zij samenwerken. Waar mogelijk zijn de resultaten van deze 

meting vergeleken met de resultaten van voorgaande metingen. 

De BoekStartcoördinatoren van de pso’s hebben een link ontvangen naar de vragen

lijst om door te sturen naar hun basisbibliotheken. Op basis van de respons werd een 

landelijk rapport samengesteld. Behalve voor de bibliotheeksector levert dit rapport 

cruciale informatie op voor strategisch beleid op het terrein van leeseducatie. Uit de 

resultaten bleek dat het bereik van BoekStart is gegroeid. Dat bibliotheken meer brieven 

hebben verstuurd resulteert in een groter aantal opgehaalde koffertjes en afgesloten 

jeugdlidmaatschappen. BoekStart maakt bij 91% van de bibliotheken onderdeel uit van 

het beleidsplan. Ruim negen op de tien bibliotheken werkt samen met de gemeente; 

hetzelfde aantal met het consultatiebureau. Bijna acht op de tien werkt samen met  

kinderdagverblijven, ruim zes op de tien met peuterspeelzalen. Bibliotheken zijn steeds 

actiever bezig om ouders te betrekken bij BoekStart: 75% organiseert ouderbijeen

komsten.

Monitor Voorlezen in de Kinderopvang

In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is ook voor BoekStart in de  

kinderopvang een monitor ontwikkeld. In 2014 vond er een pilot plaats bij dertien  

bibliotheken met één tot drie hieraan verbonden kinderopvanglocaties. Er werden  

vragenlijsten uitgezet onder bibliotheekmedewerkers, voorleescoördinatoren, pedago

gisch medewerkers en ouders. Resultaten komen in 2015 beschikbaar. De pilot krijgt 

een vervolg en wordt breder uitgezet (70 tot 100 locaties in 2015). Ook is er een pilot 

gestart om BoekStart binnen de kinderopvang organisatiebreed in te bedden.

boekstart.nl

Gratis 
lidmaatschap  

voor je baby en het 
Boekstartkoffertje 
met twee boekjes 

cadeau!
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De Nationale Voorleesdagen

Tijdens De Nationale Voorleesdagen 2014, van woensdag 22 januari t/m zaterdag  

1 februari, stond voorlezen centraal in boekhandels en bibliotheken en op basisscholen, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vele honderden kinderdagverblijven, basis

scholen en bibliotheken hebben deelgenomen. Met dit project komen ouders en hun 

kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met voorlezen. Jaarlijks kiezen 

jeugdbibliothecarissen uit Nederland het Prentenboek van het Jaar. Dit jaar was er  

gekozen voor Krrrr…okodil van Catherine Rayner. Dit boek stond centraal tijdens  

De Nationale Voorleesdagen en werd door diverse bekende Nederlanders voorgelezen 

op Het Nationale Voorleesontbijt. Van het prentenboek werd een speciale minieditie 

inclusief een animatie op dvd gemaakt. Bij het Prentenboek van het Jaar werd tevens 

een vingerpopje van de krokodil gemaakt. Ook in 2014 zijn weer diverse materialen  

gemaakt voor boekhandel, bibliotheek, basisonderwijs, peuterspeelzalen en kinder

dagverblijf. Het Prentenboek van het Jaar maakte onderdeel uit van de Prentenboek 

TopTien. Het Prentenboek van het Jaar en de boeken uit de Prentenboek TopTien stonden 

centraal in het speciale lespakket dat aangeboden werd aan peuterspeelzalen en groep 

1 en 2 van het basisonderwijs.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen werd in de Bibliotheek Hilversum het nieuwe 

BoekStartlogo gelanceerd dat aansluit bij de landelijke huisstijl van de bibliotheek.

Digitaal evaluatie-instrument Kinderopvang

In het pedagogisch beleidsplan van kinderopvanginstellingen komt voorlezen  

vaak voor in de paragraaf over taalstimulering. Op leesplan.nl krijgen pedagogisch  

medewerk(st)er en coördinatoren van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de  

gelegenheid hun beleid met activiteiten rondom geletterdheid vast te leggen in een 

voorleesplan. Een onderdeel van het voorleesplan is de evaluatie van de ondernomen 

activiteiten. Hoewel het eenvoudig zal zijn vast te stellen of de voorgenomen activiteiten 

zijn uitgevoerd, blijkt het lastiger om te bepalen of de activiteiten goed zijn uitgevoerd 

en of ze ook tot de gewenste resultaten hebben geleid. Vanuit de praktijk is gevraagd 

hoe je de opbrengsten van het beleid voor leesbevordering kunt evalueren en beoorde

len. Het Expertisecentrum Nederlands heeft in opdracht van Stichting Lezen een laag

drempelig instrument met een evaluerende functie ont wikkeld. Het instrument geeft  

inzicht in de stand van zaken op een aantal onderdelen: de omgeving (rijke stimulerende 

omgeving), het eigen handelen (begeleiden van vrij lezen en kiezen van boeken) en  

de ontwikkeling van het kind (zelf boekjes pakken, verhaalbegrip, woordenschat).  

Het instrument is in 2014 gedigitaliseerd en uitgeprobeerd en is nu onderdeel van het 

leesplan voor de kinderopvang (op leesplan.nl).

Voorlezen met een focus

Met financiële steun van Stichting Lezen heeft kpc Groep de cursus Voorlezen met een 

focus ontwikkeld. 

Het doel van de cursus is leerkrachten van groep 1 en 2 bij het voorlezen van verhalende 

prentenboeken inzichten en handvatten te bieden voor het gebruik en het ontwikkelen 

van voorleesaanwijzingen ten behoeve van de ontwikkeling van de domeinen literaire 

competentie, sociaal emotionele ontwikkeling en bij begripsontwikkeling bij rekenen 
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en wiskunde.

6.2 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR DE LEEFTIJDSGROEP 6-12 JAAR

De Bibliotheek op school basisonderwijs is het leesbevorderingsprogramma voor  

kinderen in de basisschoolleeftijd. Het vlaggenschipproject van Stichting Lezen voor 

deze doelgroep is De Nationale Voorleeswedstrijd. 

In het kader van deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in het basisonderwijs  

is de opleiding tot leescoördinator het kernproject. Bij de Woutertje Pieterse Prijs zijn 

lessuggesties ontwikkeld. Het thema ouderbetrokkenheid was speerpunt voor de leef

tijdsgroep 0 tot 12 jaar.

De Bibliotheek op school basisonderwijs

Het aantal scholen dat meedoet aan de Bibliotheek op school is in 2014 gegroeid van 

1.700 naar bijna 2.400. 

Dit is 36% van het totaal aantal scholen in Nederland (6.649). Het aantal basisbiblio

theken dat meedoet is gestegen van 108 naar 119 in 2014, dat is 74% van het aantal  

basisbibliotheken (160).

De Nationale Voorleeswedstrijd

De waardering voor De Nationale Voorleeswedstrijd is onverminderd hoog. In 2014 

deden 3.500 scholen mee. Op die scholen participeerden meer dan 250.000 kinderen 

als kritisch luisteraar of als voorlezer.

Op 27 mei 2014 streden 12 provinciekampioenen om de titel De Nationale Voorlees-

kampioen 2014. 

De wedstrijd werd overtuigend gewonnen door Raf Cornellissen uit NoordBrabant.  

De meest voorgelezen schrijvers zijn al vele jaren: Jacques Vriens, Carry Slee, Francine 

Oomen en Roald Dahl.

Ouderbetrokkenheid (0-12 jaar)

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van Stichting Lezen en een nieuwe bouwsteen 

van de Bibliotheek op school. In 2014 heeft Stichting Lezen de notitie Ouders betrekken 

bij lezen gepubliceerd, waarin een aantal belangrijke wetenschappelijke bevindingen 

met betrekking tot ‘ouders thuis betrekken bij lezen’ zijn gepubliceerd. In maart 2014 is 

er onder leiding van Natascha Notten een inspirerende expertmeeting over het onderwerp 

georganiseerd. Binnen de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang wordt 

er onder leiding van Stichting Lezen verder aan het onderwerp gewerkt. Er is een start 

gemaakt met de ontwikkeling van praktische handleidingen voor leesconsulenten en 

educatief specialisten. Ook is er een studiedag in voorbereiding voor alle psocoördina

toren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Doel is pso’s in staat te stellen de  

informatie in de eigen regio over te dragen aan bibliotheken.

Om zicht te krijgen op mogelijke implementatie in de onderwijs en kinderopvang

praktijk is een pilot in voorbereiding die in samenwerking met Stichting Actief Ouder
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schap in 2015 zal worden uitgevoerd.

Opleiding trainer leescoördinatoren

Stichting Lezen verzorgt, in het kader van Kunst van Lezen, de training en bijscholing 

voor trainers die leescoördinatoren opleiden (cursus Open Boek). De trainers zijn werk

zaam bij basisbibliotheken en pso’s. Er zijn meer dan 100 gecertificeerde Open Boek 

trainers die ervaring hebben met het geven van de cursus. Vanwege dit aantal is er in 

2014 geen ‘traindetrainers’ georganiseerd. In totaal zijn er 2.500 getrainde leescoördi

natoren en 294 getrainde leesconsulenten. Voor leescoördinatoren in hun regio organi

seren de trainers jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten waarin bijscholing gegeven 

wordt. In het voorjaar is er een vaardigheidstraining ‘werken volgens Chambers’ geweest.  

In oktober 2014 was er een studiemiddag voor trainers waarin Aidan Chambers een  

lezing en workshop gaf over het houden van boekgesprekken in de klas.

In 2014 is de stuurgroep Open Boek opgericht onder leiding van Stichting Lezen. Hierin 

hebben een aantal trainers zitting uit verschillende regio’s en Jos Walta, als initiatief

nemer en ontwikkelaar van de cursus. 

De stuurgroep draagt zorg voor een kwaliteitsslag in trainingen en nascholingen en 

gaat de cursus regionaal coördineren.

Open Boek-Vol van Lezen / leescoördinator LB

In 2014 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe opleiding tot leescoördinator op 

lbniveau: Open Boek-Vol van Lezen. De competenties waarover de leescoördinatoren 

beschikken, stellen hen in staat om leesbevordering, leesplezier en leesbeleving struc

tureel te verbinden aan alle aspecten van het onderwijs op de school waar zij werkzaam 

zijn. Daarbij gaat het zowel om inhouden, als om de organisatie, de kwaliteitszorg en 

de professionalisering van collega’s. De doelgroep van de opleiding betreft leerkrach

ten in het basisonderwijs, inclusief s(b)o. De ambitie is om de leescoördinator lb op  

zo veel mogelijk scholen een vaste plek te laten hebben. Daarbij geeft de opleiding Open 

Boek zoals deze nu landelijk wordt vormgegeven een indicatie van de verwachte deel

name. Stichting Lezen steunt de ontwikkeling van deze opleiding en maakt deel uit van 

de adviesgroep.

Lesmateriaal bij de Woutertje Pieterse Prijs

Op 6 maart 2014 won Marjolein Hof met het boek De regels van drie de Woutertje  

Pieterse Prijs. Stichting Lezen hecht waarde aan deze literaire prijs en draagt graag  

bij aan het toegankelijk maken van het boek voor alle leerlingen. Om die reden heeft 

Stichting Lezen het mogelijk gemaakt dat er bij dit winnende boek inspirerende lessug

gesties voor het basisonderwijs beschikbaar kwamen. Voor het eerst zijn deze ook via 

leesplan.nl beschikbaar.

Lezen is leuk!

Lezen is leuk! Is een project van Stichting Kinderpostzegels en Stichting Lezen dat de 

taal en leesontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland wil stimuleren.  

Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke lees
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omgeving te bieden. Het project richt zich op de ondersteuning van circa 100 scholen  

in krimpgebieden in Nederland, met name in NoordoostGroningen, ZuidLimburg en 

ZeeuwsVlaanderen. Per school stelt Stichting Kinderpostzegels een bedrag beschikbaar 

dat besteed wordt aan nieuwe bibliotheekboeken (ongeveer 175 exemplaren), nieuwe 

kasten voor de leesomgeving en boekenbonnen om boekenbezit thuis te bevorderen. 

Voor ouders is een brochure over het belang van lezen samengesteld. Lezen is leuk! is 

een project van Stichting Kinderpostzegels en Stichting Lezen.

De Boekenzoeker (0-18 jaar)

De Boekenzoeker is een digitaal boekzoeksysteem voor de leeftijdsgroep 018 jaar.  

De Boekenzoeker is een samenwerkingsproject waarin ook De Nederlandse Taalunie en 

Stichting Lezen Vlaanderen participeren. 

De website trekt rond de 331.000 bezoekers per jaar, van wie ongeveer 20% uit Neder

land. De afgelopen jaren is de website zo veel mogelijk aangepast aan de behoefte van 

Nederlandse gebruikers. Zo kan men nu bijvoorbeeld ook zoeken op oorspronkelijk  

Nederlandstalig werk. In 2014 is een posteractie voor het basisonderwijs voorbereid, 

zodat scholen in Nederland beter geïnformeerd worden over alle mogelijkheden die  

De Boekenzoeker biedt. Op de Nationale Onderwijstentoonstelling, begin 2015, worden 

deze affiches in een oplage van 1.500 exemplaren verspreid onder scholen. Het affiche 

is gericht op kinderen en roept hen op De Boekenzoeker te raadplegen.

6.3 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR DE LEEFTIJDSGROEP 12-18 JAAR

De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs staat nog in de kinderschoenen. De eer

ste pilots voor het vmbo zijn uitgevoerd. Ook is er een pilot Monitor de Bibliotheek op 

school vmbo uitgevoerd. Het vlaggenschipproject voor het vmbo is De Weddenschap. 

De Jonge Jury is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs het kernproject. Voor 

de bovenbouw is dit De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. Voor de excellente lezers is 

er het project De Inktaap. Voor het voortgezet onderwijs wordt waar mogelijk een kop

peling gemaakt met landelijke projecten voor volwassenen. Dit wordt gedaan met de 

projecten De Inktaap, Nederland Leest Live! en Boekenweek Live!. In het kader van 

kennisontwikkeling zijn voor docenten in het vmbo twee expertmeetings georganiseerd. 

Voor een breder publiek zijn lessuggesties voor de Boekenweek en suggesties voor de 

Poëzieweek ontwikkeld. Voor docenten werd in 2014 de Dag van het Literatuuronderwijs 

georganiseerd, waar tevens de Prijs voor de Beste Leesomgeving werd uitgereikt. Voor 

vmboleerlingen werd het evenement Stap op de Rode Loper georganiseerd.

De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Afgelopen schooljaar werd een begin gemaakt met de Bibliotheek op school voortgezet 

onderwijs; in het bijzonder het vmbo, omdat daar de nood het hoogst is. Uit het onder

zoek naar mediatheken van twee jaar geleden bleek dat juist categorale vmboscholen 

geen mediatheek hebben. Speciaal voor het vmbo werd in 2013 ook een aangepaste 

versie gemaakt van de brochure Meer lezen, beter in taal. Dit document is een groot 
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succes in zowel het onderwijsveld als de bibliotheekwereld.

Afgelopen jaar is een zevental vmbopilots van start gegaan, verspreid over het hele 

land. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bibliotheken en vmboscholen die 

dienen als voorbeeld voor andere scholen en bibliotheken in Nederland. Bij de Biblio-

theek op school voortgezet onderwijs wordt gewerkt met bestaande en beproefde  

programma’s zoals Read2Me!, De Weddenschap en 4You!. Een aparte pilot betreft een 

kleinschalige cursus ‘leesbevordering voor vmbodocenten’ (twee dagdelen) die inmid

dels al op diverse scholen met succes is gegeven.

Bij de deelnemende pilotscholen is een eerste versie van de Monitor afgenomen waar

mee allerlei leesgegevens in kaart kunnen worden gebracht van leerlingen en docenten. 

Uiteindelijk is de bedoeling dat aan de hand van deze gegevens gewerkt kan worden 

aan de structurele verbetering van de leesbevordering op de deelnemende scholen.

Ook voor havo/vwo is een begin gemaakt met de Bibliotheek op school voortgezet  

onderwijs door onderzoek te starten naar de stand van zaken van het lees en literatuur

onderwijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Oberon.

De Weddenschap (ook mbo)

De derde jaargang van De Weddenschap had bijna 3.000 deelnemers, iets meer dan 

het jaar daarvoor. 

Voor het eerst deden er naast vmboscholen, weliswaar op bescheiden schaal, ook 

mboscholen mee aan de leescampagne. Niet alle leerlingen weten de opdracht voor 

De Weddenschap tot een goed einde te brengen: lees drie boeken in zes maanden. 

Boegbeelden van seizoen 20132014 waren topkok Pierre Wind, acteur Mamoun  

Elyounoussi en jurylid/ondernemer Stacey Rookhuizen.

Begin 2014 is nagedacht over verbeteringen van De Weddenschap die moeten leiden 

tot een hoger deelnemersaantal en, natuurlijk, meer lezers. De bn’ers van 20142015, 

seizoen 4, werden geafficheerd als leescoaches. Elke deelnemer kan bij registratie op 

de website een van de drie leescoaches kiezen. De gekozen bn’er stuurt van tijd tot tijd 

aanmoedingsfilmpjes. De bn’ers van 20142015 waren gtstactrice Toprak Yalciner, 

presentator Klaas van Kruistum en rapper Typhoon. Eind december 2014 hadden zich 

zo’n 2.900 deelnemers ingeschreven; voornamelijk vmbo’ers, maar ook mbo’ers. Voor 

docenten van het mbo werd een speciaal draaiboek geschreven.

De Jonge Jury

Aangezien de deelnemersaantallen van de Jonge Jury de afgelopen jaren iets terugliepen 

zijn gaandeweg 20132014 plannen gemaakt met Passionate Bulkboek – die de Jonge 

Jury in opdracht van Stichting Lezen organiseert – om de Jonge Jury te vernieuwen.  

Zo is de doelgroep nadrukkelijk verbreed (was voornamelijk havo/vwo, maar nu ook 

vmbo), zijn de materialen die docenten kunnen gebruiken geschikt gemaakt voor gebruik 

op het smartboard, is er gekozen voor recentere boeken (zodat de Jonge Jury ook voor 

boekhandelaren interessanter wordt) en is de selectiecommissie van de kerntitels  

vervangen door volwassen tipgevers uit bibliotheek en boekenwereld en jongeren  

zelf. De vernieuwingen hebben begin 2014 al tot veel meer stemmen geleid voor de 

Prijs van de Jonge Jury in april 2014. De Dag van de Jonge Jury was in zeer korte tijd uit
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verkocht. Door livestreaming konden scholen ook op eigen locatie meekijken naar de 

activiteiten in de Doelen te Rotterdam. Winnaar was Mel Wallis de Vries met haar boek 

Klem.

Aan de verkiezingscampagne van 20132014 deden ruim 13.000 jongeren mee, twee keer 

zo veel als het jaar ervoor. Zowel het aantal papieren als het aantal digitale stemmen 

verdubbelde ruimschoots. De stijging is te danken aan vernieuwingen in de opzet van 

de Jonge Jury. Zo werd er een digitaal magazine gelanceerd, dat verschijnt in drie edities 

met de thema’s lezen, stemmen en vieren. Het magazine trok (evenals de website) 

130.000 bezoekers. Het vroegere gedrukte magazine had een oplage van 65.000 à 

70.000 exemplaren.

Daarnaast kreeg het promotiemateriaal een nieuw jasje. 40 boekhandels (een forse 

stijging) en 173 bibliotheken (ongeveer gelijk gebleven) bestelden een zogeheten ‘part

nerkit’, terwijl 248 middelbare scholen (4%) een lespakket aanvroegen. Het werkelijke 

bereik ligt mogelijk hoger, omdat de lessen sinds dit jaar aansluiten op de methode  

Op niveau Nederlands. De webpagina’s zijn 12.000 keer bezocht.

Read2Me!

Op donderdag 22 mei 2014 werd voor de derde keer de landelijke finale georganiseerd 

van de voorleeswedstrijd voor brugklassers Read2Me!. Dit keer in Tivoli/Vredenburg  

te Utrecht. In de voorrondes op school en in de provincies deden in totaal maar liefst 

48 bibliotheken, 120 scholen en 773 brugklassen mee. Na schoolrondes en provinciale 

rondes traden in Utrecht de vertegenwoordigers op van de 12 Nederlandse provincies. 

Kim Hooftman uit NoordBrabant sleepte de titel Voorleeskampioen Read2Me! 2014  

in de wacht. Zij las voor uit De boekendief van Markus Zusak. Olivia du’Fell uit Limburg 

won de publieksprijs.

De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs

Sinds 2013 is de organisatie van De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs in handen van 

Stichting cpnb. Wel blijft Stichting Lezen betrokken bij de prijs, met als doel het onder 

de aandacht brengen van jongerenliteratuur in het literatuuronderwijs. De De Dioraphte 

Jongerenliteratuur Prijs is daarvoor een goed promotiemiddel. 

De prijs werd op 23 april 2014 uitgereikt: de juryprijzen gingen naar Zeven pogingen 

om een geliefde te wekken van Ineke Riem en De verticale man van Davide Delongo, 

vertaald door Pieter van der Drift. De publieksprijs van de De Dioraphte Jongerenlitera-

tuur Prijs ging naar Tilt van Michiel Stroink.

Opvallend was het grote aantal stemmers in 2014: liefst 7.500 jongeren stemden op 

hun favoriete boek, een stijging van 50% t.o.v. 2013, en een record sinds de oprichting 

van de prijs in 2011. Onder andere nrc Handelsblad, Het Parool, Algemeen Dagblad,  

De Standaard, Nu.nl, mtv.nl, Literatuurplein.nl en Studenten.net besteedden aandacht 

aan de De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs.

De Inktaap

De Inktaap ging deze veertiende editie vernieuwd van start. Zo ontvingen de deel

nemende leerlingen – waar mogelijk – de te lezen boeken als eboek, en werd voor het 

eerst een vergoeding verlangd voor deelname (€10, per leerling). Het aantal deelnemers 
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liep ook dit jaar iets terug. In Vlaanderen namen 30 scholen deel, in Nederland waren 

het er 53. In totaal deden 1.182 leerlingen mee. De vernieuwde website werd 21.339 

keer bezocht. Het teruglopende aantal deelnemers wordt door de organisatoren toege

schreven aan de veranderingen die De Inktaap in 2013 heeft doorgemaakt, en de late 

communicatie daaromtrent. Daartegenover stellen zij dat de jury’s die overbleven meer 

geëngageerd zijn om het project tot een goed einde te brengen, juist omdat ze ervoor 

betalen. Leerlingen gaven De Inktaap een gemiddelde score van 7,54, docenten een 7,66.

Tijdens de slotdag op 24 maart in de Doelen in Rotterdam, die bezocht werd door 919 

scholieren, was het Tommy Wieringa die De Inktaap in ontvangst mocht nemen voor 

zijn boek Dit zijn de namen. Het belang van De Inktaap schuilt voor Stichting Lezen in 

het feit dat aan deze verkiezing uitvoerige gesprekken en debatten tussen lezers voor

afgingen, die naast het boek van Wieringa nog drie andere titels lazen, waaronder het 

lijvige Pier en oceaan van Oek de Jong. Het literatuuronderwijs wordt bevolkt door leer

lingen van alle leesniveaus, en het is zaak ook de leerlingen die excelleren iets aan te 

bieden waardoor ze kunnen groeien als lezer.

Wieringa zelf was ook ingenomen met de prijs: ‘Volwassenen zijn een vanzelfsprekend 

publiek. Het is leuk om te weten dat ik ook door melkgebitten wordt gelezen en niet  

alleen door kunstgebitten. En dat jongeren een roman als deze lezen, begrijpen en 

waarderen, is een serieuze bekroning.’ (de Volkskrant, 25 maart 2014).

Educatieve projecten

Al vele jaren sluit Stichting Lezen met educatieve projecten aan bij de twee grootste 

landelijke boekpromotiecampagnes voor volwassenen: de Boekenweek en Nederland 

Leest. Steeds wordt gezocht naar een zinvolle, leesbevorderende vertaling van deze 

campagnes naar het voortgezet onderwijs. Waar eerder papieren lessuggesties voor 

leerlingen en/of docenten werden aangeboden, zijn deze inmiddels digitaal. Bij Neder-

land Leest stimuleert Stichting Lezen het boekenbezit doordat docenten boekenpak

ketten (30 stuks) van het Nederland Leestboek kunnen ophalen bij de bibliotheek om 

te verspreiden onder hun leerlingen. Op een educatieve scholierenwebsite is extra  

informatie over het boek beschikbaar.

Vanaf de Boekenweek 2011 hebben Stichting cpnb en Stichting Lezen in samenwerking 

met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het zogenaamde Live!programma opgezet 

voor zowel de Boekenweek als Nederland Leest. Het betreft een schrijversbezoek aan 

de oba, dat live over het internet wordt gestreamd. Maar het programma steunt ook 

(en vooral) op actieve deelname van de kijkers. Zij kunnen tijdens de uitzending vragen 

twitteren naar de studiogasten en met een aantal van hen wordt tijdens de uitzending 

geskypet. Een aantal creatieve boekverwerkingen wordt tijdens de uitzending vertoond. 

Dit project voldeed aan de vraag van het bibliotheekveld om de contacten met het onder

wijs aan te halen dan wel te verdiepen en middelbare scholieren actief te betrekken bij 

de Boekenweek.

Boekenweek Live!

In 2014 stond tijdens Boekenweek Live! het boek Ik was nooit in Isfahaan van Tommy 

Wieringa centraal, een verhalenbundel die mooi aansloot bij het thema van de Boeken-

week: reizen. Op de speciale scholierenwebsite werd dit thema verder uitgewerkt door 

Pieter Steinz, met een overzicht van reisverhalen door de eeuwen heen. Dit artikel werd 
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doorgeplaatst in het tijdschrift Lezen (Lezen 2, 2014). Thomas de Veen recenseerde 

speciaal voor scholieren het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay.  

Het bezoek aan deze scholierenwebsite nam ten opzichte van 2013 helaas iets af, met 

een kleine 25%.

Op 7 maart 2014 vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de uitzending van Boeken-

week Live! plaats. Het gesprek werd live gestreamd en uitgezonden door tientallen  

bibliotheken in Nederland. Op het moment van de uitzending hebben 3.983 livestreams 

gedraaid, een stijging van 44% t.o.v. 2013.Het totaal aantal kijkers ligt hoger omdat er 

vaak met een hele klas naar de uitzending gekeken is.

De scholierenwebsite bij de Boekenweek was onderdeel van de reguliere website van 

de Boekenweek.

In totaal hebben 100 klassen meegedaan aan Boekenweek Live! en werden er door 44 

klassen opdrachten ingestuurd; bij Boekenweek Live! 2013 ging het om 40 inzendingen.

Lessuggesties Boekenweek

Naast het Boekenweekgeschenk, gratis reizen met de ns en allerhande activiteiten in de 

boekhandel, is er ook een lessenserie voor het voortgezet onderwijs. In 2014 hebben 

de webpagina’s voor scholieren (met filmpjes, verwerkingsmateriaal en opdrachten) 

12.774 bezoekers getrokken; 15% minder dan de 15.084 views een jaar eerder. De web

pagina’s voor docenten, met daarop de lessuggesties, zijn 1.110 keer bekeken; een kwart 

minder dan een jaar eerder.

Nederland Leest Live!

Tijdens Nederland Leest Live! gingen leerlingen met elkaar en met Neerlandicus Onno 

Blom in gesprek over het Nederland Leestboek Een vlucht regenwulpen van Maarten  

’t Hart. Het Live!programma nam afscheid van Arjen Lubach als presentator, maar  

verwelkomde voor deze keer Arie Boomsma, die deze taak met verve volbracht. Hoewel 

sommigen zich afvroegen of Een vlucht regenwulpen nog wel zeggingskracht bezit voor 

de jonge generatie, maakte de uitzending duidelijk dat jongeren wel degelijk geraakt wer

den door het verhaal. Het leidde wederom tot interessante creatieve verwerkingen.

Om een impuls te geven aan het niveau van met name de vele boektrailers die elke  

editie weer worden ingezonden, gingen Stichting Lezen en Stichting cpnb een samen

werking aan met eye. Een van de resultaten is een heldere en zeer professionele instruc

tiefilm over hoe je een goede boektrailer maakt. De samenwerking met eye zal in 2015 

worden geprolongeerd en uitgebouwd.

Ook nieuw was het websiteontwerp bij Nederland Leest. Zowel de schil als de inhoud 

ondergingen een metamorfose, mede omdat de Boekenweekwebsite eerder in het  

jaar minder bezoekers trok. De website kreeg een nieuw en eigentijds uiterlijk. Wat  

betreft de inhoud besloot de redactie zich voortaan te richten op de docent in plaats 

van de leerling.

Poëzieweek (alle doelgroepen)

Hoewel de Poëzieweek inmiddels een begrip is in het onderwijs, werd deze campagne 

in 2014 pas voor de tweede maal georganiseerd. Ook dit jaar werden de lestips bij de 

Poëzieweek voor basis en voortgezet onderwijs onder gezamenlijke redactie van 
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Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland geproduceerd.

De lestips bij de Poëzieweek 2014 stegen enorm in populariteit in vergelijking met 

voorgaande jaren. De lestips voor het basisonderwijs werden liefst 26.303 keer ge

download, zeventienmaal zo veel als de 1.561 keer in 2013. Voor havo en vwo kwam de 

teller op 5.247 downloads, viermaal zo veel als de 1.267 een jaar eerder. 

De lessuggesties voor het vmbo, die voor het eerst werden gemaakt, trokken 6.069 

downloads. Ze vormen een bron van inspiratie voor leraren en docenten die tijdens de 

Poëzieweek – maar vanzelfsprekend ook daarbuiten – aandacht willen geven aan poëzie 

in de klas.

Dag van het Literatuuronderwijs

Op 11 november vond in de Doelen te Rotterdam de Dag van het Literatuuronderwijs 

plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuur

educatie. Docenten, wetenschappers, schrijvers en andere professionals uit het  

literatuuronderwijs kregen gerichte en praktische informatie aangereikt en zij wissel

den hun kennis en ervaringen uit met vakgenoten.

Op het programma stonden naast auteurs als Joke van Leeuwen, Annejet van Zijl en 

Arnon Grunberg ook wetenschappers als Dick Schram, Thomas Vaessens en Theo Witte.

Stichting Lezen had, net als andere jaren, zitting in de programmacommissie, en was 

verantwoordelijk voor de organisatie van het speciale studentenprogramma voor leraren 

in opleiding. Studenten konden dit programma tegen sterk gereduceerd tarief volgen. 

Tijdens dit programma sprak dichteres en poëzieeducator Ellen Deckwitz over poëzie 

in het literatuuronderwijs, sprak ’Leraar Nederlands van het jaar’ Martijn Koek over mind 

mapping en Jan Brokken over nonfictie.

Het symposium gaat gepaard met de digitale uitgave van het Handboek Literatuuronder-

wijs 2015-2016. In het handboek wordt dieper ingegaan op de onderwerpen die tijdens 

het symposium aan bod kwamen en zijn praktische toepassingen te vinden. Het hand

boek bestaat uit columns, wetenschappelijke artikelen, strips en proza.

Prijs voor de Beste Leesomgeving

De Prijs voor de Beste Leesomgeving werd ook in 2014 met succes voortgezet. Net als 

het voorgaande jaar hadden leerlingen in het voortgezet onderwijs zélf de mogelijkheid 

om de eigen mediatheek op te geven voor de prijs, met gunstige gevolgen voor het  

bereik van de prijs en de betrokkenheid van de leerlingen bij de mediatheek. Ook de 

mediathecarissen zelf konden zich als vanouds opgeven, en de twee wervingscampagnes 

samen leidden tot een nettoaantal van tien deelnemende scholen. Aan elke school die 

zich had opgegeven werd middels een vragenlijst gevraagd uit te leggen hoe de eigen 

mediatheek leerlingen stimuleert meer en beter te lezen. Daar zaten vragen bij naar 

onder meer collectie, budget, begeleiding en leestijd.

De inzendingen werden voorgelegd aan een deskundige jury. In deze jury hadden zitting: 

Tineke van Ommerende Ruiter (voorzitter bmo, Beroepsvereniging Mediathecarissen 

Onderwijs), Monique van Oosterhout (eigenaar van boekhandel Van Gennep, Rotterdam) 

en Ferdy Vermeulen (accountmanager bij nbd Biblion). De jury nomineerde na uitvoerig 

beraad drie mediatheken voor de prijs. Deze drie mediatheken werden bezocht door 

een journalist van het tijdschrift Lezen, wat leidde tot een inhoudelijk artikel over de 

nominaties en het belang van de mediatheek in het tijdschrift Lezen (nummer 4, 2014).
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De Prijs voor de Beste Leesomgeving 2014 werd op 11 november tijdens de Dag van het 

Literatuuronderwijs bekendgemaakt. Leesbevorderaar Aidan Chambers – keynote speaker 

van het symposium en auteur van onder andere De leesomgeving – overhandigde de 

prijs aan Joke Boonstra, mediathecaris van het Augustinuscollege in Groningen.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking gaf Aidan Chambers een lezing, waarin hij het belang 

benadrukte van een goede leesomgeving, bevlogen docenten en mediathecarissen en 

betrokken ouders. Alle genomineerde mediathecarissen waren aanwezig in de zaal 

toen de prijs werd uitgereikt.

Expertmeeting vmbo 14 mei

In mei 2014 verscheen het rapport Leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo: 

noodzaak en kansen, een notitie op basis van bijeenkomsten en gesprekken met experts 

over lezen en geletterdheid in het vmbo. 

Dit rapport kwam tot stand door nauwe samenwerking van Stichting Lezen en het itta, 

het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam. Samen 

met deze organisatie organiseerde Stichting Lezen op 14 mei ook de tweede expert

meeting Lezen in het vmbo. Op deze bijeenkomst kwamen ongeveer 43 vmbolees

experts bij elkaar. Het eerste gedeelte bestond uit een videoboodschap van Tweede 

Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) en presentaties van Gerdineke van Silfhout  

(Universiteit Utrecht), Kees Broekhof (Sardes) en Joke Boonstra (mediathecaris van het 

Augustinus College in Groningen). Tijdens het tweede deel van de meeting vonden naar 

aanleiding van het rapport gesprekken plaats in kleinere groepen. Schrijfster Lydia Rood 

besloot de middag met haar visie op lezen in het vmbo.

Symposium Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen

Op 15 oktober heeft Stichting Lezen in samenwerking met Universiteit Utrecht een  

expertmeeting gehouden over het proefschrift van Gerdineke van Silfhout: Leuk om te 

lezen of makkelijk te begrijpen, een onderzoek naar de effecten van structuur en stijl

kenmerken op het tekstbegrip van middelbare scholieren. 

Met 67 experts uit het veld is er gesproken over de betekenis van dit onderzoek voor 

de (onderwijs)praktijk. Naast Gerdineke van Silfhout hebben de volgende experts een 

lezing gegeven: Jacqueline EversVermeul, prof. dr. Sanders en Kees Vernooy.  

De Stichting Lezen Eburonuitgave over dit onderwerp is aangeboden aan de heer  

R. Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP.

Vmbo-evenement Stap op de Rode Loper

Onder andere met financiële en inhoudelijke steun van Stichting Lezen organiseerde 

Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam op 10 november een leesevenement voor 

vmboscholieren in Nemo onder de naam Stap op de Rode Loper. Bijna 1.000 vmbo 

leerlingen waren te gast en volgden presentaties van schrijvers, verhalenvertellers en 

een dichter. Van de aanwezige schrijvers zijn ook boekfragmenten verzameld in een  

digitale bundel die voorafgaand aan en na het evenement in de klas gebruikt kan  

worden. De vmbodag was een succes en er zijn plannen het evenement ook in 2015  

te organiseren.
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6.4 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR HET MBO

De doorgaande leeslijn van Stichting Lezen heeft zich in het verleden gericht op kinderen 

in de voor en vroegschoolse periode, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Er komt echter steeds meer vraag naar leesbevorderingsprojecten voor het mbo. Hoewel 

leerlingen in het mbo geen specifieke doelgroep zijn voor Stichting Lezen in deze plan

periode, is er wel een aantal activiteiten ontwikkeld. In het kader van de opleiding  

Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent loopt al een meerjarig traject. De Voorlees-

wedstrijd voor Onderwijsassistenten is in 2014 van start gegaan. De Weddenschap is 

ook opengesteld voor alle leerlingen van het mbo. Tevens is er een project rond lees

kringen in het mbo van start gegaan. Zie ook het onderzoek naar vrij lezen in hoofdstuk 2.

Voorleeswedstrijd voor Onderwijsassistenten

Op dinsdag 28 januari 2014 vond de finale plaats van de eerste voorleeswedstrijd voor 

studenten Onderwijsassistent (oa) in het mbo. Plaats van handeling was basisschool 

De Pijlstaart in Utrecht. Met 65 kinderen uit groep 4 t/m 8 en vele mbostudenten als 

toehoorders, streden acht finalisten om de titel. De 19jarige Jessica van Gog van Gilde 

Opleidingen in Venray streek met de eer. De jury verkoos haar unaniem tot ‘Voorlees

kampioen OA 2014’. De wedstrijd werd georganiseerd door het cinop. Stichting Lezen 

was betrokken bij de voorbereidingen.

Mbo-draaiboek voor De Weddenschap

Voor leescampagne De Weddenschap (vmbo en mbo) heeft Anoushka van Bemmel 

(mbodocent Johan Cruyff College Nijmegen) een draaiboek ontwikkeld, speciaal voor 

mbodocenten. Elk jaar doen meer mbostudenten mee met De Weddenschap.

Samen lezen brengt meer dan je denkt!

Dit is een samenwerkingsproject van het mbo College Zuid, Stichting Senia en het iwal. 

72 mbostudenten, verdeeld over 12 leesgroepen, praten gedurende een periode tijdens 

de lessen Nederlands, onder leiding van een getrainde vrijwilliger, over de boeken die 

ze gelezen hebben. De Openbare Bibliotheek Amsterdam is betrokken en geeft advies 

over de te gebruiken boeken, en draagt zorg voor de boeken. Het project loopt tot medio 

2015. Het iwal zal een studie naar de effecten van deze leesclubs uitvoeren. Het project 

is gebaseerd op het project #book: leesclubs voor het vmbo, dat het iwal met financiële 

steun van onder andere Stichting Lezen heeft ontwikkeld.

6.5 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR DE PABO

Om aankomende leerkrachten te bereiken heeft Stichting Lezen speciale aandacht voor 

deze hbostudenten. De Voorleeswedstrijd en Open Boek voor de Pabo zijn projecten 

om aankomende leerkrachten meer kennis te geven over het belang van leesbevordering. 

In het kader van deskundigheidsbevordering van opleidingsdocenten werd in 2014 een 

studiedag georganiseerd.
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Voorleeswedstrijd Pabo

Deze spinoff van De Nationale Voorleeswedstrijd heeft als doel aankomende basis

schoolleerkrachten te enthousiasmeren voor het (voor)lezen, en hen kennis te laten 

opdoen over kinder en jeugdliteratuur. 

In het schooljaar 20132014 doen er 39 instellingen mee, zes meer dan het jaar ervoor, 

en 93% van alle paboinstellingen.

Het thema van de Pabo Voorleeswedstrijd is de cultuurhistorische canon van Nederland; 

studenten lezen voor uit een boek dat past bij een van de vijftig canonvensters. Het  

afgelopen schooljaar deden er ongeveer 3.300 studenten mee als voorlezer en 5.000 

als luisteraar (een kwart van de ongeveer 20.000 pabostudenten). Deelnemers zijn met 

name eerste en tweedejaarsstudenten (Oberon/Stichting Lezen, 2014).

Open Boek Pabo

Voor de minor Open Boek Pabo is veel belangstelling vanuit de pabo’s en de bibliotheken. 

Op een drietal pabo’s werd de minor in 2014 daadwerkelijk uitgevoerd. Op die pabo’s 

zijn de eerste certificaten uitgereikt aan studenten die zich ‘leescoördinator’ (pabo

variant) mogen noemen. Het gaat om Iselinge Hogeschool te Doetinchem, de Nieuwste 

Pabo in Sittard en Hogeschool Rotterdam, locatie Dordrecht (nu Hogeschool Inholland).

6.6 GEREALISEERDE PROJECTEN VOOR LEESBEVORDERING IN HET FRIES

Landelijke programma’s, zoals BoekStart en de Bibliotheek op school, en projecten zijn 

ook te gebruiken in de provincie Friesland. Daarnaast vraagt leesbevordering in Friesland 

ook om gerichte activiteiten om het lezen in het Fries te bevorderen. Waar mogelijk 

wordt aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen. In 2014 is voor het programma 

BoekStart een aparte informatiefolder in het Fries ontwikkeld. Ook worden er aparte 

boekentips voor ouders gegeven over Friestalige babyboekjes. Hiervoor werkt Stichting 

Lezen samen met Bibliotheek Service Fryslan. In 2015 zal tevens een Friese component 

worden toegevoegd aan het programma de Bibliotheek op school.

Beurs Gezin

Van 17 oktober tot en met 19 oktober vond de beurs Gezin in het wtc Expo in Leeuwarden 

plaats. De beurs Gezin, voorheen bekend als de Heit & Mem Beurs, heeft duizenden en

thousiaste bezoekers getrokken. 

Zij konden zich drie dagen lang laten inspireren en informeren, terwijl de kinderen zich 

uitleefden bij de vele spel, dans en taalactiviteiten. Centraal op de beurs stond het 

Heit & Mem-plein waar op ruim 700m2 activiteiten plaatsvonden met betrekking tot de 

meertalige ontwikkeling van kinderen. Zo konden toekomstige ouders geboorteteksten 

plukken uit de ‘Bertebeam’ of informatie ontvangen over lezen en meertaligheid.

De jongste kinderen waren aan het knutselen, dansen en zingen met Tomke, het bekende 

Friese peutertje dat avonturen beleefd in boeken en op de regionale televisie. Oudere 

kinderen gingen zelf aan de slag met taalapps. Voor alle leeftijden werd op verschillende 

plekken voorgelezen door bekende (kinder)boekenschrijvers als Ate Grijpstra,  

studenten | cursus leesbevordering

open boek Pabo

voorlezen
leuk, gezellig  
én leerzaam!

Meer weten?
Wil je meer weten over de taalontwikkeling van meertalige  
kinderen? De (jeugd)bibliothecaris van de Bibliotheek in jouw  
buurt helpt je graag verder. Of kijk op:
sfbo.nl/taalgroeimeter
heitenmem.nl

>>> boekstart.nl
op boekstart.nl is van alles te ontdekken over voorlezen aan 
jonge kinderen. Daar vind je ook de BoekStartbibliotheek in 
jouw buurt.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt 
door de Provincie Fryslân.

BaBy’S houDen van Boeken!

voorlezen In verSChIllenDe Talen

overal ter wereld komt meertaligheid voor. alleen al in  
europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of 
meer talen spreken. voor jonge kinderen is dat geen probleem; 
ze leren heel gemakkelijk twee of zelfs meer talen tegelijk!  
In Fryslân is meertaligheid heel normaal. Toch denken sommige 
ouders dat meertaligheid verwarrend is voor een kind of zelfs 
taalachterstanden veroorzaakt. het tegendeel is waar. 

Tip >>> Praat je zelf Fries? Praat, zing, lees en speel dan ook in het 
Fries met je kind!

een paar voordelen:
• meertalige kinderen zijn taalgevoeliger
• ze zijn flexibeler in taal en kunnen snel van de ene taal 
 schakelen naar de andere
• ze leren er later gemakkelijk meer talen bij
• ze leren gemiddeld sneller lezen
• meertalige kinderen hebben een groter werkgeheugen
• ze kunnen beter focussen omdat ze gewend zijn te schakelen   
 tussen talen

en nederlands dan?
Omdat het Nederlands overal te horen is (meerderheidstaal) en 
gebruikt wordt, hoef je niet bang te zijn dat je kind deze taal niet 
meekrijgt. Door de dominante positie van het Nederlands hebben 
Friestalige kinderen vaak een breder aanbod in het Fries nodig. 
Veel aandacht voor de minderheidstaal tijdens de eerste vier 
levensjaren zorgt juist voor een goede taalbasis en een betere 
meertalige ontwikkeling.

Tip >>> Gebruik mooie, aantrekkelijke materialen bij het voorlezen. 
Er zijn prachtige boekjes, ook in het Fries. In de BoekStarthoek van 
de Bibliotheek heb je veel keus.

Ieder een andere taal
Spreekt de ene ouder Fries en de andere Nederlands of een andere 
taal? Dan is het prachtig om beide talen door te geven aan je kindje. 
Probeer wel allebei consequent de eigen taal te gebruiken. Je kind 
leert dan sneller om beide talen uit elkaar te houden.

Tip >>> Wil je dat mensen in je omgeving Fries tegen je kind  
praten, maak dan taalafspraken met elkaar.

Wees positief over meertaligheid
Als je positief bent over meertaligheid laat je aan je kindje zien  
dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Ook als je beide niet Fries spreekt, 
is het goed om open te staan voor meertaligheid. Je kindje leert 
dan spelenderwijs dat meertaligheid heel gewoon is. Door in  
contact te komen met de tweede taal kan je kindje ook profiteren 
van de voordelen van meertaligheid.

Tip >>> Veel babyboekjes bestaan alleen uit plaatjes of uit  
plaatjes met losse woorden. Benoem de plaatjes in je eigen taal.

BoekSTarT

Samen met boekjes bezig zijn is gezellig én het is belangrijk 
er al mee te beginnen als je kindje nog heel klein is. Dat zijn 
de uitgangspunten van BoekStart, het leesbevorderings
programma in de Bibliotheek voor kinderen van nul tot vier 
jaar en hun ouders. BoekStart is het begin voor een leven 
lang aandacht voor lezen. 

Samen lezen is een simpele en fijne manier om met je kind bezig 
te zijn. Je hoeft er niet veel voor te doen, een boek en een rustige 
plek zijn voldoende. In de Bibliotheek kun je allerlei soorten baby-
boekjes lenen. Voor jezelf zijn er boeken en tijdschriften over 
opvoe ding. In de speciaal ingerichte BoekStarthoek vind je alles  
bij elkaar. De (jeugd)bibliothecaris geeft je graag deskundig 
advies.

De Bibliotheek organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten.  
Dan wordt er meer verteld over voorlezen aan jonge kinderen. 
Vaak kun je samen met je kindje meedoen aan leuke activiteiten. 
En je ontmoet er andere ouders.

Ook veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen mee  
met BoekStart. Er is een speciale leeshoek met een mooie collectie 
boekjes. De kinderen worden dagelijks voorgelezen of er wordt een 
activiteit met een boekje gedaan. Een door de Bibliotheek opgeleide 
voorleescoördinator zorgt ervoor dat boekjes en voorlezen een 
plaats krijgen en houden binnen de kinderopvang.
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Mindert Wynstra, Paul van Dijk en Lida Dykstra. De ouders werden geïnformeerd over 

de voordelen van meertaligheid en het belang van lezen. Daarnaast konden bezoekers 

lid worden van de bibliotheek en Friese kinderboeken kopen. Het geheel werd aange

kleed met bijdragen van de Kameleon, het Fries Museum en de Museumfederatie.  

Het Heit & Mem-plein was een samenwerking van Afûk, Cedin, Fries Museum, Hymp

hamp, Kinderboekenwinkel de Toverlantaarn, Mediaheads, Museumfederatie Fryslân, 

Omrop Fryslân, sfbo en Stichting Lezen.

LêsNo Leesbevorderingsproject 12+

Een van de beleidsvoornemens voor de planperiode was het ontwikkelen van een lees

bevorderingsproject voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Juist voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk om (via het onderwijs) met aansprekende 

jeugdboeken in aanraking te komen. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 

intermediaal project waarbij leerlingen zowel met het boek Grutte Pier, krús fan de  

Hollanner als met een game over dit boek aan de slag gaan. In januari 2015 zal het  

project van start gaan.

Aan deze pilot doen 13 scholen mee. Het gaat hierbij om 72 klassen en 1.895 leerlingen. 

Dit grote aantal stemt tot tevredenheid. Bij de start van het project was het streven van 

de projectgroep om minimaal 500 leerlingen te bereiken, verdeeld over minimaal 5 

scholen.
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7  |   Organisat ie 

 

Stichting Lezen heeft de directe verantwoordelijkheid over de besteding van het door 

de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget voor leesbevordering (in 2014). Eind 2012 

verleende het ministerie van ocw in het kader van de Cultuurnota subsidie aan Stichting 

Lezen voor de jaren 20132016 op grond van het meerjarenbeleidsplan 20132016 

Samen werken aan een sterke leescultuur en het instellingsadvies van de Raad voor 

Cultuur. De subsidie bedroeg in 2014 € 1.872.526,.

Daarnaast is voor 2014 door het ministerie van ocw aan Stichting Lezen en het Sector

instituut Openbare Bibliotheken gezamenlijk € 2.850.000, toegekend voor de uitvoe

ring van het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015. Stichting Lezen is penvoerder en 

verzorgt de financiële administratie van het programma.

In 2014 waren er additioneel projectbijdragen van het ministerie van ocwDirectie 

Emancipatie, en nbd Biblion voor de Leescoalitiecampagne Vaders Voor Lezen, van 

Stichting Kinderpostzegels en de Nationale Boekenbon voor het project Lezen is leuk! 

en voor internationale activiteiten in het kader van elinet vanuit de Europese Unie.  

De in 2014 bij Fonds 21 ingediende aanvraag voor LiteraTour, een Boekenweek voor 

jongeren, werd begin 2015 gehonoreerd.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2014

Eddy Schuyer, voorzitter (benoemd 1102006, herbenoemd 1102010,  

 aftreden 1102014 ; verlengde termijn tot 142015).

Cor Nagtegaal, secretaris/penningmeester (benoemd 2062007, herbenoemd 2062011,  

 aftreden 2062015).

Paulien Loerts (benoemd 1792008, herbenoemd 1792012, aftreden 1792016).

Cathy Spierenburg (benoemd 2142008, herbenoemd 2142012, aftreden 2142016).

Herman Franssen (benoemd 122012, beoogde herbenoeming 122016).

Het bestuur is in 2014 viermaal in reguliere bestuursvergadering bij elkaar geweest. 

Alle voor de continuïteit van het werk van Stichting Lezen belangrijke ontwikkelingen 

en stukken zijn in deze vergaderingen besproken. Aan het eind van het eerste halfjaar 

heeft het bestuur zich gebogen over de prognoses voor het komende halfjaar in relatie 

met de begroting. Het bestuur heeft een nieuwe accountant aangetrokken en er is  

besloten om vanaf 2014 het gehele beheer van de itinfrastructuur onder te brengen  

bij een externe partij.

Daarnaast vond op diverse punten bilateraal overleg plaats. Belangrijke onderwerpen 

waren onder andere de opvolging van prof. dr. D. Schram, bijzonder hoogleraar Lees 

gedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de mogelijke aanstelling van een tweede 

bijzonder hoogleraar, de samenwerking binnen de Leescoalitie en de ontwikkelingen 

binnen Kunst van Lezen. Tijdens de beleidsmiddag met het bestuur en het bureau is 

gesproken over de thema’s ouderbetrokkenheid, geïntegreerd taal, lees en leesbevor

deringsbeleid en de rol van de verschillende intermediairs, en over de samenwerking 

met verschillende organisaties.
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Samenstelling van het bureau per 31 december 2014

In 2014 deed zich één personele wijziging voor: Anouk Folstar aanvaardde een andere 

baan, Jette van den Eijnden trad in dienst. Eind 2014 waren er 14 medewerkers in dienst 

(13,11 fte).

Gerlien van Dalen, directeur

Milly Alexander, projectmedewerker

Niels Bakker, medewerker onderzoek

Daan Beeke, projectleider voortgezet onderwijs (havo/vwo) en digitalisering

Tike de Boer, bestuurssecretariaat en websites

Anne Borgdorff, secretariaat

Marijke Bos, projectleider voor en vroegschoolse periode

Peter van Duijvenboden, projectleider vmbo en pabo

Jette van den Eijnden, projectmedewerker

Rowan Huiskes, medewerker sociale media BoekStart

Adriaan Langendonk, coördinator Kunst van Lezen, werkzaam voor  

 zowel Stichting Lezen als siob

Agnes van Montfoort, projectleider basis onderwijs

Karin Verburg, administrateur

Roos Wolters, beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek

Desirée van der Zander, communicatie en pr

Prof. dr. D.H. Schram bijzonder hoogleraar Leesgedrag
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8  |   Schema kernact iviteiten St ichting Lezen 2014 

    NB: vetgedrukte projecten, zijn in het kader van Kunst van Lezen uitgevoerd

BoekStart

BoekStart in de kinderopvang

De Nationale Voorleesdagen

Training voorleescoördinator

Evaluatie-instrument leesbevordering 

kinderopvang

Voorlezen met een focus 

1

2

3

4

5

6 

Educatie en deskundigheidsbevordering – projecten 0-6 jaar

158 basisbibliotheken (99% totaal)

600 kinderdagverblijven (15% totaal),  

76 basisbibliotheken (47% van het totaal)

vele honderden kinderdagverblijven,  

basisscholen en bibliotheken

90 trainers, naar schatting in totaal 500 tot 

600 coördinatoren 

in ontwikkeling

in ontwikkeling

Bereikcijfers 2013

159 basisbibliotheken (99% totaal).

In 2014 zijn 55.000 baby’s lid geworden  

van de bibliotheek (40% van het totaal).

100 basisbibliotheken (63% van het totaal  

met 800 kinderopvanginstellingen (13% van 

het totaal)

geschat bereik aantal kinderen: 322.280

in totaal 123 trainers BoekStart in de  

kinderopvang, 500 voorleescoördinatoren, 

2800 getrainde pedagogisch medewerkers

pilot uitgevoerd onder 13 bibliotheken met 

1 tot 3 kinderopvanginstellingen per biblio-

theek.

10 deenemers

Bereikcijfers 2014

Bibliotheek op school basisonderwijs

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Boekenzoeker

Scholing leescoördinator 

Lesmateriaal Woutertje Pieterse Prijs

Open Boek-Vol van Lezen / leescoördinator LB

Lezen is leuk!

Poëzieweek basisonderwijs

1

2

3

4

5

6

7

8 

Educatie en deskundigheidsbevordering – projecten 6-12 jaar

1.250 basisschoolbibliotheken  

(17,6% van het totaal)

 

3.549 deelnemende scholen; 192.015  

deelnemende leerlingen (in 2012-2013)

304.737 websitebezoekers (in 2012-2013)

In totaal 73% van de scholen hebben een 

leescoördinator

niet bekend 

–

–

lessuggesties: 1.561 downloads

Bereikcijfers 2013

119 basisbibliotheken (74% van het totaal), 

2.400 scholen (36% van het totaal)

aan de monitor namen 70.540 leerlingen, 

6.900 leerkrachten en 720 leesconsulenten 

deel. 

3.500 deelnemende scholen; 250.000  

deelnemende leerlingen (in 2013-2014)

331.000 bezoekers per jaar waarvan  

ongeveer 20% uit Nederland

in totaal 100 getrainde trainers,  

2.500 getrainde leescoördinatoren,  

294 getrainde leesconsulenten 

1.497 downloads  

In ontwikkeling

in totaal 100 scholen tijdens de looptijd van 

het project

lessuggesties: 26.303 downloads

Bereikcijfers 2014
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Leesplan 

Pabo Voorleeswedstrijd

1

2

Educatie en deskundigheidsbevordering – projecten doelgroepoverstijgend

website: 87.000

aantal leesplannen: 2.984

40 deelnemende pabo’s

(schooljaar 2013-2014)

Bereikcijfers 2013
oude website (online tot eind oktober):

aantal bezoekers: 61.000;

aantal aanwezige leesplannen: 3.771

totaal aantal leesplannen op de nieuwe 

website:

Leesplan de Bibliotheek op school: 243

Leesplan basisonderwijs: 230

Leesplan kinderopvang: 128

Leesplan voortgezet onderwijs: 50

39 deelnemende pabo’s,

3.300 voorlezers en 5.000 luisteraars

Bereikcijfers 2014

de Bibliotheek op school 

voortgezet onderwijs

Prijs voor de Beste Leesomgeving

Poëzie week voortgezet onderwijs

Boekenweek Live!

Nederland Leest Live!

De Weddenschap

Read2Me!

de Jonge Jury

lessuggesties Boekenweek

De Inktaap

De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs

Vmbo-evenement Stap op de Rode Loper

Samen lezen brengt meer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Educatie en deskundigheidsbevordering – projecten 12-18 jaar

14 pilots in het vmbo 

19 deelnemende scholen

lessuggesties: 1.267 downloads;

Poëziekaravaan: ruim 10 scholen

100 klassen, 5.150 kijkers

idem

2.415 inschrijvingen van leerlingen via de 

website; 535 leerlingen hebben de totale 

weddenschap afgerond

120 scholen, 773 klassen 

6.360 stemmen voor publieksprijs

14.486 websitebezoekers

114 middelbare scholen

5.000 stemmen voor publieksprijs

–

–

Bereikcijfers 2013

7 pilots in het vmbo.

1.000 leerlingen namen deel aan de monitor 

10 deelnemende scholen

lessuggesties vmbo: 6.069 dowloads;  

havo/vwo: 5.247 downloads

3.983 livestreams; 100 klassen meegedaan; 

door 44 klassen opdrachten ingestuurd

idem: 3.983 livestreams

bijna 3.000 deelnemers (editie 2013-2014)

in totaal 48 bibliotheken, 120 scholen en 

773 brugklassen; ongeveer 19.325 leerlingen 

13.000 stemmen voor publieksprijs; 

bezoekers digitaal magazine: 130.000;

bezoekers website: 12.000

12.774 websitebezoekers; lessuggesties zijn 

1.110 keer bekeken.

100 middelbare scholen, waarvan 53 uit 

Nederland; in totaal 1.182 leerlingen

7.500 stemmen voor publieksprijs

bijna 1.000 leerlingen

72 leerlingen

Bereikcijfers 2014



JaaRVeRSLag 2014  |  stichting lezen  | 59

Rapport Relatie tussen BoekStart en 

programma’s voor kinderopvang/voor-

scholen 

BoekStart in de kinderopvang, Beleidsdocu-

ment voor directie en MT bibliotheken 

BoekStart in de kinderopvang, Beleidsdocu-

ment voor directie en MT Kinderopvang 

Meedoen met de Monitor

Van leesmotivatie naar taalprestatie

Meer lezen, beter in taal

Lezen meten, een basis voor beleid

Factsheet Monitor de Bibliotheek op 

school – Meer lezen, beter in taal

Handleiding Werken met de Monitor

Meer voorlezen, beter in taal

Kwestie van Lezen, deel 1-7

Tijdschrift Lezen

Kinderboekengids

Lezen in de Klas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

Overige publicaties. folderlijn voor intermediars, etc.

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen

Sardes/Kunst van Lezen

Sardes/Kunst van Lezen

Sardes/Kunst van Lezen

Sardes/Kunst van Lezen

Kunst van Lezen

Sardes/Kunst van Lezen

Vrij lezen op de basisschool

Praten over boeken op de basisschool

Voorlezen op de basisschool

Voorlezen in de kinderopvang

De leesomgeving

Voorlezen in meertalige gezinnen

Digitale Kinderboeken

Stichting Lezen

Stichting CPNB

Stichting Lezen

nieuw, alleen digitaal beschikbaar

alleen digitaal beschikbaar

gewijzigde herdruk 2.000

gewijzigde herdruk 5.000

gewijzigde herdruk 1.500

ongewijzigde herdruk/4e druk 5.000

gewijzigde herdruk 2.500

nieuw en herdruk 10.000/10.000

alleen digitaal beschikbaar

gewijzigde herdruk 5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

5.500

oplage 17.600

oplage 20.700 

oplage: 4.100

Bereikcijfers 2014

In 2014 werden 7.388 digitale bestanden van de website gedownload.

aandacht voor jeugdliteratuur op de pabo  Oberon

Leesverschillen tussen jongens en meisjes  Stichting Lezen

Zijn digikids nog boekenbeesten?   Van Coillie en Raedts (KU Leuven)

Leuk om te lezen, of makkelijk te begrijpen?  g. van Silfhout, Universiteit Utrecht

Leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo:   ITTa/ Stichting Lezen

noodzaak en kansen     

Ouders thuis betrekken bij lezen    Stichting Lezen

1

2

3

4

5

6

Onderzoek – publicaties

digitale uitgave

digitale uitgave

digitale uitgave

oplage: 151

digitale uitgave

digitale uitgave

Bereikcijfers 2014

De causale rol van BoekStart in vroege taal- en leesontwikkeling

Leesproces van vmbo-leerlingen

Leesverschillen tussen jongens en meisjes 

HTNO basis onderwijs

HNTO voortgezet onderwijs

SMB trends in leescultuur en leesgedrag

1

2

3

4

5

6 

Onderzoek – onderzoeken afgerond

Huidig boekjaar 2014
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lezen.nl

leesmonitor.nu 

leesplan.nl 

1

2

3

Websites

60.390 sessies door 41.983 gebruikers; 

187.249 paginaweergaven;

Facebook: 600; Twitter: 200

website: 40.872

Twitter: 1.350

website: 87.000

totaal aantal leesplannen: 2.984

geen Twitteraccount

Bereikcijfers 2013

80.675 sessies door 53.131 gebruikers;

Facebook: 987; Twitter: 2.670 volgers  

(vanaf 1.397); dus + 1.273

vernieuwde website, bezoekers vanaf  

10 september: 8.108 + 26.975 = 35.083

Twitter: ongeveer 1.900 volgers op 1 januari. 

+ 550.

oude website (online tot eind oktober):

aantal bezoekers: 61.000;

aantal aanwezige leesplannen: 3.771

totaal aantal leesplannen op de nieuwe 

website:

Leesplan de Bibliotheek op school: 243

Leesplan basisonderwijs: 230

Leesplan kinderopvang: 128

Leesplan voortgezet: 50

Bereikcijfers 2014

expertmeeting Lezen in het (v)mbo 

expertmeeting Leuk om te lezen, of  

makkelijk te begrijpen?

expertmeeting Vaders Voor Lezen

Diverse adviescommissies

1

2

3

4 

Adviescommissies en expertmeetings

50 deelnemers 

–

–

24 leden

Bereikcijfers 2013

43 deelnemers 

67 deelnemers

45 deelnemers

18 leden

Bereikcijfers 2014

Lezen Centraal

Wetenschappelijk congres

HSN

Pabodag

Beurs gezin

Dag van het Literatuuronderwijs

1

2

3

4

5

6

Conferenties, symposia, beurzen

268 deelnemers

200 gasten 

400 deelnemers (schatting)

–

Voorheen Heit & Mem Beurs: 7.325 

bezoekers

–

Bereikcijfers 2013

250 deelnemers

180 deelnemers

450 deelnemers (schatting)

128 deelnemers

i.v.m. andere opzet van de beurs geen exacte 

aantallen beschikbaar; schatting: 5.000

600 deelnemers

Bereikcijfers 2014



JaaRVeRSLag 2014  |  stichting lezen  | 61

BIJLAGE 1 |  Inhoudel i jk  verslag Kunst  van Lezen 2014

  Zevende jaar Kunst van Lezen, 
  derde jaar van de tweede periode

  Inhoud

 Vooraf   62   

 Inleiding   64 

 

 ACTIVITEITEN         

 1  |  Strategische leesbevorderingsnetwerken   66

 2  |  BoekStart   71

 3  |  De Bibliotheek op school   78

 4  |  Algemeen   88
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Vooraf
 

De tweede periode van Kunst van Lezen is eind 2014 voor driekwart voorbij. 

Op 6 maart 2012 accepteerde toenmalig staatssecretaris Zijlstra het Actieplan Kunst 

van Lezen 2012-2015. Voor 2012 werd een bedrag van € 2.930.000, vastgesteld;  

voor de periode 20132015 gaat het om een bedrag van  € 2.850.000, per jaar. In zijn 

brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat Stichting Lezen en siob 

de focus gelegd hebben op verankering van de diverse programmalijnen. Hij schrijft: 

‘Ook hebben zij gekozen voor een evidence based aanpak en besloten een sterker  

accent te leggen op het smeden van strategische coalities op landelijk niveau. Deze  

samenwerking moet leiden tot een grootschalige, integrale aanpak van leesbevordering 

en tot kennisdeling en samenwerking bij landelijke campagnes.’ Met het onderschrijven 

van deze keuzes bevestigt de staatssecretaris de kracht van Kunst van Lezen.

Het programma Kunst van Lezen bestaat uit drie onderdelen:

1 Strategische leesbevorderingsnetwerken

2 BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang

3 De Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Het programmaonderdeel Canon valt vanaf 2012 onder de Bibliotheek op school.

Het coördinerende werk is in handen van siob en Stichting Lezen gezamenlijk; in dit 

verslag krijgt deze samenwerking voor het gemak de naam Kunst van Lezen. Binnen 

deze samenwerking is Stichting Lezen de penvoerder. Dit inhoudelijk verslag is een  

bijlage bij het jaarverslag van Stichting Lezen.

De verantwoording is gegoten in een inhoudelijk verslag met steeds een toelichting. 

Sporadisch wordt teruggegrepen op eerdere jaren en wordt verwezen naar 2015 om  

het verslag logisch te laten verlopen. Wat in 2014 is gerealiseerd, wordt steeds kort 

aan het begin van een hoofdstuk gememoreerd. Zie ook figuur 1 met de bereikcijfers 

2014 van BoekStart en de Bibliotheek op school.

De documenten en (bijdragen aan) websites die per programmalijn zijn opgeleverd,  

zijn (integraal) beschikbaar. Zie daarvoor kunstvanlezen.nl. 

In januari 2015 is de integratie van siob binnen de Koninklijke Bibliotheek gerealiseerd. 

De voorbereiding heeft met name in 2014 plaatsgevonden. In dit jaarverslag wordt siob 

nog genoemd als uitvoerende partij naast Stichting Lezen.

In 2015 zal de Koninklijke Bibliotheek komen met een zogenaamde Monitor Maatschappe-

lijke Functie Bibliotheek. Hierin krijgen BoekStart en de Bibliotheek op school een plaats. 

Dit brengt met zich mee dat geen aparte jaarpeilingen meer hoeven te worden verricht. 

Deze zijn dan ook, in aanloop naar dit nieuwe instrument, eind 2014 niet meer uitgevoerd. 

De resultaten van de jaarpeilingen 2013 zijn bovendien ook over 2014 valide. En de inventari

satie van het aantal deelnemende bibliotheken, kinderopvanglocaties en onderwijsinstel

lingen is in september 2014 nog uitgevoerd vanwege de evaluatie van Kunst van Lezen.

Adriaan Langendonk, programmacoördinator

Amsterdam/Den Haag, maart 2015
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FIGUUR 1 | Bereikcijfers Kunst van Lezen 2014
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Inleiding
 

Eind 2014 is Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van ocw geëvalueerd door 

de kwink groep. 

De evaluatie is positief en benoemt diverse mogelijkheden voor voortzetting van Kunst 

van Lezen. De aanleiding voor deze evaluatie is dat de bewindspersonen van ocw, szw 

en vws het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van lees

bevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken. Zij hebben 

gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in maart 2015 een beleidsbrief gestuurd onder 

de noemer Tel mee met Taal. Kunst van Lezen wordt met drie jaar verlengd tot eind 

2018. Verder is een pilot aangekondigd rond extra inzet bij ouders met een lage taal

vaardigheid en hun kinderen. Daarvoor is extra geld beschikbaar.

Het eindrapport van de evaluatie is medio februari door de minister van ocw aange

boden aan de Tweede Kamer. Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in  

september 2014 een feitenrelaas aangeleverd dat in januari 2015 op onderdelen is  

geactualiseerd. In dit jaarverslag zijn enkele infographics (figuren) opgenomen die in 

het feitenrelaas zijn gebruikt. Feitenrelaas en evaluatierapport zijn beide te vinden op 

de website van Kunst van Lezen.

Doorgaande leeslijn

Kunst van Lezen volgt al vanaf het begin in 2008 het principe van de doorgaande  

leeslijn, het centrale beleidsuitgangspunt van Stichting Lezen. De doorgaande leeslijn 

is ontwikkeld in 2005 in navolging van het bekende begrip de doorgaande leerlijn. 

Door de bibliotheeksector is dit uitgangspunt inmiddels ook omarmd; in beleidsstukken 

is dit een argument om gemeenten, kinderopvang en onderwijs te overtuigen structureel 

leesbevorderingsbeleid over de hele linie te ondersteunen.

Binnen het programmaonderdeel strategische leesbevorderingsnetwerken wordt inge

gaan op hoe we met dit begrip – vertaald in BoekStart in de kinderopvang (04 jaar) en 

de Bibliotheek op school (418 jaar) – op lokaal niveau omgaan binnen workshops met 

bibliotheekdirecteuren en strategische conferenties.

Netwerken

Ook op landelijk en provinciaal niveau worden het begrip de doorgaande leeslijn  

en de programmaonderdelen van Kunst van Lezen ingezet tijdens bijeenkomsten.  

Deze programmaonderdelen worden naar voren geschoven als voorbeelden van een 

succesvolle aanpak om leesbevorderingsbeleid binnen organisaties (waar kinderen 

bijeen komen) zichtbaar te maken. Op provinciaal niveau benaderen pso’s provinciale 

bestuurders om ze te bewegen te investeren in leesbevorderingsbeleid. Op landelijk  

niveau doet Stichting Lezen dat. Allereerst vanuit leesbevorderingsbeleid in het  

algemeen waarbij de doorgaande leeslijn een centraal beleidsuitgangspunt is.  

Maar voorts worden BoekStart en de Bibliotheek op school als voorbeelden genoemd 

om lees bevordering te verankeren in beleid van maatschappelijke organisaties.
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In 2014 zijn bijeenkomsten geweest met:

• De poRaad

• vng

• ocwDirectie Media en Creatieve Industrie

Sinds 2012 bestaat de Leescoalitie, waarin Stichting Lezen (initiator en voorzitter), siob, 

Stichting Lezen & Schrijven,vob en Stichting cpnb participeren. Samen sta je sterker 

als je grote activiteiten wilt inzetten om leesbevordering een zichtbaarder profiel te 

geven. 2013 stond in het teken van het Jaar van het Voorlezen, 2014 en 2015 staan in 

het teken van Vaders Voor Lezen. Kunst van Lezen heeft financieel aan activiteiten van 

de Leescoalitie bijgedragen, met name vanuit BoekStart en de Bibliotheek op school.

LEES

Bij BoekStart en de Bibliotheek op school ligt de nadruk op een door de bibliotheek  

geïnitieerde en ondersteunde aanpak waarbij het taalniveau van kinderen aantoonbaar 

wordt verhoogd door structurele dagelijkse aandacht voor voorlezen en vrij lezen. 

Kunst van Lezen baseert zich bij beide programmaonderdelen op vier pijlers die samen 

het woord lees vormen:

• Leesomgeving – ook aandacht voor een goede collectie die past bij de te  

 bereiken populatie;

• Evidentie – brochures, wetenschappelijk onderzoek, de Monitor de Bibliotheek  

 op school;

• Expertise – investeren in deskundigheidsbevordering van zowel bibliotheek   

 medewerkers als personeel uit de kinderopvang en het onderwijs;

• Samenwerking – strategische samenwerking is de kern om te voorkomen dat  

 programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school te vrijblijvend worden  

 uitgevoerd.

Met deze boodschap legt Kunst van Lezen verbindingen tussen maatschappelijke  

organisaties om te bereiken dat leesbevordering maatschappelijk en politiek als een 

belangrijk onderdeel van taalverwerving door kinderen wordt gezien waar ze tijdens 

hun school en maatschappelijke carrière van profiteren.

Mediawijsheid

De activiteiten vanuit het programma Kunst van Lezen richten zich op leesbevordering. 

De activiteiten gericht op leesbevordering worden bekostigd vanuit het programma 

Kunst van Lezen, waarvoor Stichting Lezen samen met siob menskracht levert, zoals de 

programmacoördinator. Daarnaast richten de activiteiten vanuit het programma Kunst 

van Lezen zich op mediawijsheid, namelijk: de verzameling competenties die iemand 

nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.  

De activiteiten gericht op mediawijsheid worden bekostigd en primair bemenst door 

het siob. BoekStart en de Bibliotheek op school hebben een mediawijsheidcomponent.
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ACTIVITEITEN

1 |   Strategische leesbevorderingsnetwerken
 

Gerealiseerd in 2014:

• Uitvoering workshops binnen de campagne Strategische leesbevorderings -  

 netwerken in Gelderland en Flevoland.

• Afsluiting van de campagne Strategische leesbevorderingsnetwerken in Gelderland  

 en NoordHolland door middel van het organiseren van vier provinciale conferenties.

• Bijdragen geleverd aan kleinere conferenties in Friesland en ZeeuwsVlaanderen.

• Eindrapportage campagneteam met aanbevelingen (zie website Kunst van Lezen).

1.1 INLEIDING

Het opzetten van lokale en bovenlokale strategische leesbevorderingsnetwerken is de 

kern van Kunst van Lezen. De programmaonderdelen BoekStart en de Bibliotheek op 

school worden zo verankerd in het beleid van basisbibliotheken en de samenwerkende 

partners, waaronder lokale overheden, kinderopvanginstellingen en onderwijsinstellin

gen. Het doel is om bibliotheken te ondersteunen bij de strategische en bedrijfsmatige 

omslag die nodig is om een groter en toekomstbestendig bereik te realiseren van het 

educatieve programma in het algemeen, en van BoekStart in de kinderopvang en de  

Bibliotheek op school in het bijzonder.

1.2 CAMPAGNE STRATEGISCHE LEESBEVORDERINGSNETWERKEN

Met de wetgeving per 1 januari 2015 (wsob) is vastgelegd dat bibliotheken zich onder 

meer richten op educatie. Vooruitlopend hierop heeft Kunst van Lezen vanaf eind 2012 

een campagne georganiseerd rond netwerken leesbevordering. Deze campagne is groten

deels afgerond in 2014. De campagne is bedoeld om bibliotheken via op maat samen

gestelde workshops te ondersteunen bij de strategische en bedrijfsmatige omslag die 

nodig is om een groter en duurzaam bereik te realiseren van het educatieve programma 

in het algemeen en van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school in het 

bijzonder. Daarbij is de focus niet beperkt tot het vroeg en voorschoolse onderwijs en 

basisonderwijs; ook het voorgezet onderwijs komt aan de orde (focus ligt op het vmbo). 

Via afsluitende regionale conferenties is ingezet op het versterken en verrijken van de 

relaties van bibliotheken met belanghebbenden (kinderopvang, onderwijs, gemeente). 

Kunst van Lezen heeft ingesteld dat de pso die actief is binnen het werkgebied de con

ferentie organiseert en aanwezig is tijdens de workshops.

U I T N O D I G I N G
18 november 2014

F L E V O L A N D S E  C O N F E R E N T I E

M E E R  ( V O O R ) L E Z E N ,  B E T E R  I N  T A A L

N i e u w e  s a m e n w e r k i n g s s t r a t e g i e ë n  v o o r  k i n d e r o p v a n g ,  

p r i m a i r  o n d e r w i j s  e n  B i b l i o t h e k e n
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In totaal zijn er in 2012, 2013 en 2014 dertien meerdaagse workshops georganiseerd 

waar in totaal 160 mensen aan hebben deelgenomen, waaronder 40 bibliotheek

directeuren (zie figuur 2). Er zijn zeven strategische conferenties Meer lezen, beter in 

taal georganiseerd waar ruim 650 mensen op af zijn gekomen. Regelmatig werden in 

het kielzog van deze conferenties kleinere lokaal georiënteerde vervolgconferenties 

georganiseerd. Het opzetten van lokale en bovenlokale strategische leesbevorderings

netwerken is de kern van Kunst van Lezen om de programmaonderdelen BoekStart en 

de Bibliotheek op school te verankeren in beleid van basisbibliotheken en de met hen 

samenwerkende partners binnen lokale overheden, kinderopvanginstellingen en onder

wijsinstellingen.

De basisbibliotheek, in het bijzonder de directeur en het mt, voert het leesbevorderings

netwerk aan. De bibliotheekdirecteuren zijn verplicht aan de workshops mee te doen. 

De workshops worden afgesloten met een regionale conferentie waarbij bibliotheek

directeuren de stakeholders vanuit de lokale overheid, onderwijs en kinderopvang  

uitnodigen. Tijdens de conferentie wordt aandacht besteed aan landelijke zaken zoals 

de inrichting van het programma en een analyse van resultaten uit de Monitor de  

Bibliotheek op school. Verder is kennisoverdracht vanuit de bibliotheken die hebben 

meegedaan aan de workshops belangrijk, zodat andere bibliotheken, gemeenten,  

kinderopvanginstellingen en scholen ook kennis kunnen nemen van de bereikte struc

turele meetbare resultaten. Op deze wijze wordt de toegevoegde (maatschappelijke) 

waarde van de bibliotheek op het terrein van taalondersteuning duidelijk zichtbaar 

voor gemeente, onderwijs, kinderopvang en cjg.

In Samen werken aan succes, Eindrapportage campagne strategische netwerken is 

vastgelegd wat gedurende de 2,5 jaar durende campagne is bereikt.

FIGUUR 2 |  Deelnemers aan workshops campagne strategische  
  leesbevorderingsnetwerken Kunst van Lezen
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1.3 WERKWIJZE WORKSHOPS

Internationaal wetenschappelijk onderzoek (vastgelegd in brochures als Meer lezen, 

beter in taal), Nederlands wetenschappelijk onderzoek (onder andere door de Univer

siteit Leiden voor zowel BoekStart als de Bibliotheek op school) en zelf geïnitieerd  

onderzoek, zoals de monitoren voor BoekStart en de Bibliotheek op school, vormen het 

fundament van waaruit de workshops worden opgezet. Daarnaast wordt door de deel

nemende bibliotheken eigen onderzoek (vaststellen en verzamelen kengetallen) verricht. 

Dit alles levert basisbibliotheken resultaten op die de samenwerkingspartners  

(gemeenten, kinderopvang, jgz en onderwijs) overtuigt van de gekozen aanpak.

De campagne Strategische leesbevorderingsnetwerken werd ook in 2014 uitgevoerd 

door een speciaal gevormd team van drie mensen met veel ervaring en expertise op  

het terrein van organisatievraagstukken en hrmbeleid. De leiding is in handen van  

een organisatieadviseur die zijn sporen in de bibliotheeksector verdiend heeft. Met de 

campagne worden de volgende doelen bereikt:

1 Het versnellen en verdiepen van de implementatie van de programma’s  

 de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang.

2 Het versterken en verrijken van de relaties met educatief belanghebbenden  

 (kinderopvang, onderwijs, gemeente).

3 Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de bibliotheek.

Bijeenkomst met stakeholders

Onderdeel van de workshops was een sessie met de belangrijkste lokale stakeholders. 

Deze sessies zijn zonder uitzondering steeds betekenisvol geweest. Ze hebben de weg 

voorbereid naar een andere, intensere samenwerking en het vormen van een lokaal 

leesbevorderingsnetwerk. Op meerdere locaties werd er tijdens een workshop met  

stakeholders van gemeente, bestuurders en/of, directies van basis of voortgezet  

onderwijs en docenten/leescoördinatoren in deze sessies samen gewerkt aan een  

problemen en doelenboom. Hierdoor ontstond er op de relatie en op de inhoud een 

gemeenschappelijkheid. Dit leidde zowel tot een verdieping als tot de handvatten voor 

een concrete samenwerking, om zo achterstanden en laaggeletterdheid te verminderen 

en/of te voorkomen. De cumulatie van alle visies geeft een compleet en tegelijkertijd 

genuanceerd beeld van het probleem én gemeenschappelijkheid in het zoeken van een 

oplossing. Dit door vanuit ieders eigen organisatie en taakstelling samen te werken 

aan de doorgaande leeslijn.

Maatwerk

Steeds opnieuw leiden de workshopseries tot de conclusie dat de daadwerkelijke  

invoering van de educatieve programma’s van Kunst van Lezen – BoekStart in de kin-

deropvang en de Bibliotheek op school – neerkomt op het maken van keuzes die vaak 

ingrijpend en soms pijnlijk zijn. Keuzes die bovendien in nauw overleg met een groot 

aantal samenwerkingspartners moeten worden gemaakt, waardoor dit een complex 

proces is. Regelmatig moet de bedrijfsvoering op onderdelen volledig gewijzigd worden. 
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De workshopserie wordt daarom als belangrijke ondersteuning ervaren door bibliotheek

directeuren. Omdat bibliotheken sterk verschillen in uitgangssituatie, ambitieniveau, 

tempo en context is het een maatwerkopgave om de workshopserie zo in te richten dat 

alle deelnemers optimaal profiteren.

Conferenties

De verbinding tussen bibliotheek, basisonderwijs en kinderopvang staat centraal tijdens 

de afsluitende conferenties in het kader van de campagne Strategische leesbevorderings-

netwerken. De beoogde aanwezige mensen zijn wethouders, gemeenteambtenaren, 

provincieambtenaren, schoolbesturen, directies van kinderopvang en basisonderwijs 

en bovenschoolse besturen. Deze stakeholders worden door de bibliotheekdirecteuren 

gevraagd bij de conferentie aanwezig te zijn. De conferentie is niet zozeer inhoudelijk 

over hoe de programma’s in elkaar zitten, maar vooral strategisch van aard. Doel is de 

verbinding vanuit de bibliotheek met gemeenten, en om op een optimale wijze in nauwe 

samenwerking voorlezen en vrij lezen in structureel beleid te verankeren, teneinde 

taalachterstanden en laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen.

Evaluatie positief

De campagne is over het algemeen succesvol verlopen, zo blijkt uit de evaluatie die 

door 60% van de deelnemers is ingevuld. In figuur 3 zijn enkele evaluatieonderdelen 

vermeld.

1.4 VERVOLG

De campagneopzet is geslaagd te noemen. Kunst van Lezen zal in 2015 een vervolg

campagne ontwikkelen en laten uitvoeren. Doel is basisbibliotheken in grote steden te 

begeleiden bij het maken van keuzes bij het implementeren van educatieve programma’s 

in hun gemeente.
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FIGUUR 3 |  Evaluatieresultaten workshops strategische leesbevorderingsnetwerken

1.5 OUTPUT NETWERKEN

De output van Strategische leesbevorderingsnetwerken staat op:

http://bit.ly/kunstvanlezenleesbevorderingsnetwerken.
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2  |   BoekStart
 

Gerealiseerd in 2014:

• Er zijn twee nieuwe basisbibliotheken en 11 vestigingen met BoekStart voor baby’s  

 gestart. Op één basisbibliotheek na doen alle 160 basisbibliotheken in Nederland mee.

• Er zijn 197 nieuwe kinderopvanglocaties BoekStart in de kinderopvang door Kunst  

 van Lezen gerealiseerd en daarnaast zijn er 45 locaties door derden gefinancierd.

• Er zijn vijf congressen/beurzen bezocht.

• 7 keer de BoekStart Karavaan.

• Pilotmonitor BoekStart in de kinderopvang.

• Jaarpeiling BoekStart maart 2014.

• Wijziging logo in januari 2014.

2.1 BEREIK BOEKSTART VOOR BABY’S IN 2014

Eind 2014 doet één basisbibliotheek in Nederland nog niet mee aan BoekStart voor  

baby’s. Zes jaar geleden werden de eerste baby’s in NoordBrabant ingeschreven.  

In 2014 werden circa 55.000 Nederlandse baby’s dankzij BoekStart lid van de biblio

theek (32,2%). Van de 160 basisbibliotheken doen er 159 mee, twee meer dan eind 

2013. Ook vrijwel alle vestigingen doen mee; het aantal deelnemende vestigingen is 

gestegen met 11 ten opzichte van eind 2013. Bij de servicepunten is dit niet duidelijk: 

veel servicepunten zijn onbemand; hier kunnen de BoekStartkoffertjes niet worden 

uitgedeeld. Wel is er vaak aandacht voor BoekStart. 

Ook sommige bibliobussen, bijvoorbeeld op Walcheren en SchouwenDuiveland, nemen 

BoekStart mee, en dit wordt zeer gewaardeerd door inwoners van het platteland.

FIGUUR 4 |  Bereik BoekStart voor baby’s vanaf 2008
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Eind 2014 is er dus een participatiegraad van ruim 99% (zie figuur 4). In nauwe samen

werking met de gemeente (die verstuurt namens de burgemeester of wethouder een 

brief met een koffertjesbon naar ouders van pasgeborenen) en cjg/jgz (consultatie

bureau) worden ouders verleid om te gaan voorlezen aan hun baby als deze rond de 

vier maanden oud is. Hiermee blijft BoekStart de letterlijke start van de doorgaande 

leeslijn. Binnen de bibliotheek is een BoekStarthoek ingericht waar baby’s veilig  

terecht kunnen. Het bibliotheekpersoneel is speciaal getraind (om baby’s te ontvangen) 

door mensen van pso’s die een traindetraineropleiding hebben gevolgd.

2.2 BEREIK BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG IN 2014

BoekStart in de kinderopvang is in 2011 gestart als uitbreiding van BoekStart voor  

baby’s. Doelstelling is kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, ouders en pedagogisch 

medewerkers via de kinderopvang intensief in aanraking te brengen met boeken en 

(voor)lezen, en hen te binden aan de bibliotheek. Onder kinderopvang verstaan we:  

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. BoekStart in de kinderopvang  

is in 2014 verder uitgerold. Ten opzichte van 2013 is het aantal deelnemende basis

bibliotheken gestegen van 76 (48 %) naar 100 (62%) van de 160 basisbibliotheken  

(zie figuur 5). Zij werden ondersteund door 13 pso’s/g4. 

De pso’s/g4 faciliteerden ruim 800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (circa  

13% van het totaal). Dit waren er 600 eind 2013.

FIGUUR 5 |  Bereik BoekStart in de kinderopvang, september 2014

Heeft u al BoekStart in uw kinderopvang?
Met BoekStart in de kinderopvang brengt u kinderen (0-4 jaar), hun ouders en uw  
pedagogisch medewerkers intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking.  
Dit leesbevorderingsprogramma loopt via de Bibliotheek. De opbrengsten zijn:

• gerichte training voor uw pm’ers
• verbeterd voorleesklimaat in uw kinderopvang
• goede profilering naar uw gemeente
• subsidiemogelijkheden via de Bibliotheek  

Neem contact op met uw Bibliotheek of kijk op boekstartpro.nl.
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De nadruk ligt op deskundigheidsbevordering richting bibliothecarissen, maar vooral 

richting pedagogisch medewerkers, die tot voorleescoördinator worden opgeleid.  

Verder zijn een aantrekkelijke leesomgeving en strategische betrokkenheid van directie/

mt van kinderdagverblijven om het borgingsproces te versnellen speerpunten van de 

aanpak. Via de bibliotheek ontvangen geselecteerde kansrijke kinderopvanginstellingen 

een bedrag van ruim € 2.400, om doelstellingen op de terreinen deskundigheidsbevor

dering, leesomgeving, collectie en borging te bewerkstelligen. Steeds meer gemeenten 

gaan op basis van het succes van enkele proeflocaties over tot het zelf financieren van 

BoekStart op andere peuterspeelzalen/kinderdagverblijven. 

In 2014 betrof het 45 locaties die door derden werden gefinancierd, naast de 197 die 

door Kunst van Lezen werden gerealiseerd.

Pilotmonitor

In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is nu ook voor BoekStart in de 

kinderopvang een monitor ontwikkeld. In 2014 heeft er een pilot van deze monitor 

plaatsgevonden. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van Kunst van Lezen 

(zie 2.7). Dertien bibliotheken en één tot drie hieraan verbonden kinderopvanglocaties 

hebben aan de pilot meegedaan. In totaal zijn er vier soorten vragenlijsten uitgezet: 

voor bibliotheekmedewerkers, voorleescoördinatoren, pedagogisch medewerkers en 

ouders.

Er is een analyse beschikbaar onder de titel Pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang.

2.3 PROMOTIE BOEKSTART

In januari 2014 heeft het rode BoekStartkoffertje plaatsgemaakt voor het inmiddels 

even populaire oranje koffertje met een vernieuwd logo. Met deze huisstijlvernieuwing 

sluit Kunst van Lezen aan op de landelijke huisstijl die een aantal jaar geleden is ont

wikkeld door de vob. Op den duur zullen alle logo’s die niet in het handboek landelijke 

huisstijl staan, uit de bibliotheekvestigingen verdwijnen; het vernieuwen van het Boek-

Startlogo was daardoor noodzakelijk geworden. Het koffertje, met twee boekjes (waar

van één met een cd met versjes) en een folder met voorleestips, was ook in 2013 een 

succes bij bibliotheek, ouders en baby’s. 

Er zijn in 2014 48.000 koffertjes verstuurd naar bibliotheken. Daarnaast zijn promotio

nele materialen in de bibliotheek aanwezig, zoals posters, banieren, stickers en dvd’s 

met instructie over hoe te lezen met baby’s. 

In verband met de logowisseling zijn alle materialen vernieuwd. Tot en met 2013 zijn 

achttien brochures onder de titel BoekStartEnVerder verschenen, met tips en titels 

rond lezen met baby’s en peuters. Eén variant was bedoeld voor ouders, de andere 

voor professionals in kinderopvang, bibliotheek en consultatiebureau. In 2014 zijn de 

papieren versies vervangen door vier digitale ouderbrochures per jaar onder de titel 

BoekStart voor jou!. Voor professionals is geen variant meer beschikbaar: hen wijzen 

we ook op de ouderbrochure. Verder is er vrijwel in elke uitgave van het tijdschrift 

Lezen aandacht voor BoekStart.
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BoekStart Karavaan

Om vijf jaar BoekStart te vieren (het programma is in 2008 ontwikkeld) met kinderdag

verblijven, bibliotheken, wethouders en andere stakeholders uit de gemeenten, reisde 

van mei 2013 tot juni 2014 de BoekStart Karavaan door het land. In totaal stopte de  

Karavaan 15 keer: acht keer in 2013 en zeven keer in 2014: in Den Haag (januari),  

Hilversum ( januari), Venlo (februari), Kampen (maart), Heerenveen (april), Emmen (mei), 

Middelburg (juni).

Iedere keer was het een feestje met optredens van schrijvers en workshops van des

kundigen. Kinderen werden door burgemeesters en wethouders voorgelezen. Betrok

ken bibliotheken waren blij met de publiciteit en de grote opkomst van ouders en kin

deren.

Congressen en beurzen

BoekStart is in 2014 actief in contact getreden met professionals en ouders van jonge 

kinderen via de volgende congressen en beurzen:

• Negenmaandenbeurs, februari

• KOV Live, oktober/november

• JGZ Congres, november

• Kraamcafé, november

• Het Nationale Bibliotheekcongres, december

Uit reacties van publiek en professionals blijkt dat BoekStart in 2014 een stevige naams

bekendheid heeft. Bestuurders van instellingen en gemeenten raken steeds beter op de 

hoogte van het programma. Hierdoor wordt de naamsbekendheid verder vergroot en 

worden de laatste afwachtende gemeenten over de streep getrokken. Het borgen van 

een dergelijk belangrijk programma voor de ontwikkeling van woordenschat en taal

ontwikkeling is door de grote naamsbekendheid eenvoudiger geworden. Bovendien is 

een toenemend aantal gemeenten bereid te  

toetsen of het programma (op onderdelen) in aanmerking komt voor ondersteuning 

vanuit de rijksmiddelen die per gemeente zijn vrijgemaakt voor het bestrijden van  

onderwijsachterstanden (voortvloeiend uit de Wet ok). Met name BoekStart in de  

kinderopvang kan profiteren van deze ondersteuningsmiddelen.

In 2014 heeft Stichting cpnb een onderzoek gehouden naar naamsbekendheid van  

kinderboekenactiviteiten en evenementen. BoekStart scoorde 10% op spontane naams

bekendheid. Stichting cpnb heeft aangegeven dat dat hoog is voor een programma dat 

pas zes jaar bestaat.

2.4 AANDACHT VOOR ONLINECOMMUNICATIEMIDDELEN

De inzet van online communicatiemiddelen voor BoekStart is gericht op twee soorten 

doelgroepen. Enerzijds zijn deze gericht op ouders en verzorgers (met een baby,  

dreumes of peuter) en anderzijds op professionals (in de bibliotheek, jeugdgezondheids
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zorg en kinderopvang). Om eenduidiger op websites van bibliotheken over BoekStart te 

communiceren zijn widgets voor BoekStart beschikbaar. Vrijwel alle bibliotheken die 

met de standaard webservice van bibliotheek.nl werken (waas), werken met deze 

widgets. Voor de professionals die worden opgeleid tot trainer voorleescoördinator, is 

een speciale groep aangemaakt op biebtobieb.nl, de online community van het siob. 

Deze groep is gericht op kennisdeling tussen de trainers.

BoekStart heeft online de volgende afgeronde cijfers in 2014 geboekt:

• BoekStart.nl: 40.500 unieke bezoekers

• BoekStartpro.nl: 17.000 unieke bezoekers

• Facebook: 1400 likes

• Twitter: 2700 volgers

• LinkedIn: 275 leden

• Google Plus; 36.500 weergaven

• YouTube: 14.000 views

De website boekstart.nl richt zich op het verschaffen van informatie aan de primaire 

doelgroep: ouders en verzorgers van heel jonge kinderen. De content van de verschil

lende pagina’s – zoals voorleestips, boekentips en nieuws – zijn wat betreft toneofvoice 

gericht op deze doelgroep. Daarnaast is er de website boekstartpro.nl, gericht op het 

verschaffen van informatie aan professionals die werkzaam zijn in de bibliotheek, 

jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Op deze site is informatie te vinden over de 

inzet van BoekStart op professioneel niveau, zoals over ouderbetrokkenheid, onderzoek 

en scholing. Ook zijn er verschillende documenten te downloaden, zoals foto’s en  

beleidsdocumenten en de onlinefolder BoekStart voor jou!.

De inzet van sociale media is gericht op het bereiken van interactie met zowel de  

primaire als de professionele doelgroep. Beide websites – en dan met name de ver

schillende subpagina’s – fungeren hierbij als landingspagina’s. Daarnaast dient de 

inzet van sociale media ertoe om enthousiasme en kennis over voorlezen aan heel 

jonge kinderen te delen.

De inzet van Twitter is gericht op zowel de primaire als de professionele doelgroep.  

De berichten bestaan onder meer uit nieuwtjes, voorleestips, enthousiaste reacties van 

ouders en feestelijke openingen van BoekStart. Ook wordt via dit medium interactie 

gezocht met de gebruikers van BoekStart.

Ook de inzet van Facebook is gericht op het aangaan van interactie met zowel de  

primaire als de professionele doelgroep. Berichten op de Facebookpagina kenmerken 

zich door een korte tekst, aangevuld met een passende foto of video. Er wordt interactie 

gezocht door het stellen van vragen en door te reageren op BoekStart en aanverwant 

nieuws op andere Facebookpagina’s.

BoekStart maakt gebruik van de onlinevideodienst YouTube, waar een eigen kanaal  

is ingericht. Dit medium wordt op ondersteunende wijze ingezet. Filmmateriaal dat in 

beheer van BoekStart wordt uitgegeven, wordt hier geüpload. Daarnaast fungeert het 

Wat  |  Waar?  |  Nieuws  |  Tips!  |  Waarom  |  Korting  |  Professionals

Lezen 

met je 

baby?

Haal je gratis 
koffertje!
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kanaal als een verzamelplaats voor filmmateriaal van onder meer BoekStartopeningen, 

voorlezen en lezende baby’s.

BoekStart maakt tevens gebruik van Google Plus. Het gebruik van dit medium is met 

name gericht op het verhogen van de vindbaarheid in zoekmachine Google.

Ten slotte is er een speciale groep ingericht op het zakelijke medium LinkedIn. Deze 

groep is met name bedoeld voor de professionele doelgroep van BoekStart. De berich

ten in deze groep kenmerken zich door een zakelijk karakter, gericht op nieuws op het 

gebied van BoekStart (en voorlezen) in bibliotheken en in de kinderopvang.

2.5 LANGJARIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: BOEKSTART  

 MAAKT BABY’S SLIMMER

In het voorjaar van 2015 promoveert Heleen van den Berg van de Universiteit Leiden 

met haar onderzoek naar BoekStart dat ze de laatste vijf jaar heeft verricht. Prof. dr. 

A.G. Bus begeleidt de promotie, in nauwe samenwerking met dr. H. van Lierop van  

de Universiteit Tilburg en prof. dr. D. Schram van de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Via een aparte regeling heeft het ministerie van ocw subsidie beschikbaar gesteld voor 

dit onderzoek dat mede gefinancierd wordt door Stichting Lezen en siob, die ook bij de 

begeleiding betrokken zijn.

Op 9 februari 2015 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een speciaal 

BoekStartcongres in de Bibliotheek Den Haag in aanwezigheid van ruim honderd men

sen. Er is een Nederlandse publieksversie beschikbaar van het onderzoek en tevens is 

er een samenvatting van de belangrijkste resultaten gemaakt. 

Ook is er een Engelstalig artikel verschenen in een tijdschrift van Elsevier Science.  

Het Engelstalige proefschrift komt later in 2015 beschikbaar.

De belangrijkste resultaten:

• Onder invloed van BoekStart gaan meer ouders al vroeg voorlezen.

• Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voordat deze acht maanden  

 oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal met 15 en 22 maanden.

• De effecten zijn sterker op langere termijn (‘sneeuwbaleffect’).

• Vooral temperamentvolle baby’s profiteren ervan als hun ouders meedoen met  

 BoekStart.

• BoekStartouders bezoeken vaker de bibliotheek en zijn bekender met babyboekjes.

Deze positieve resultaten van de lichte interventie die BoekStart is, zijn belangrijk voor 

het vervolg van het programma. Met name wanneer de focus gericht wordt op kinderen 

met een hogere kans op taalachterstanden. Dit is de voornaamste reden om vanaf 2015 

nauwer samen te werken met het bibliotheekprogramma Boekenpret.
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2.6 MEDIAWIJSHEID BINNEN BOEKSTART

In 2014 heeft het siob in samenwerking met Mijn Kind Online en BoekStart de brochure 

Spelend Leren. Digitale media 2-4 jaar uitgebracht. Digitale prentenboeken voor op de 

computer en apps voor smartphone of tablet komen er steeds meer, óók voor heel jonge 

kinderen. Deze brochure is een handreiking om medewerkers van de kinderopvang toe 

te rusten met kennis over verantwoord gebruik van digitale media met jonge kinderen. 

De brochure richt zich ook op ouders.

De brochure is verspreid onder de basisbibliotheken en pso’s, die deze verder versprei

den naar partners als de kinderopvang.

In 2014 is gestart met opleiden van traindetrainers, in samenwerking met Digidreumes, 

aan onder meer bibliotheekmedewerkers, zodat zij op hun beurt pedagogisch mede

werkers kunnen instrueren goed om te gaan met digitale media bij de allerkleinsten.

2.7 OUTPUT BOEKSTART

De output van BoekStart gericht op baby’s, peuters, ouders en professionals staat op: 

http://bit.ly/kunstvanlezenboekstart.
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3  |   De Bibl iotheek op school  basis -  en  
  voortgezet  onderwijs

Gerealiseerd in 2014:

• Voorzetting van de landelijke taakverdeling tussen Kunst van Lezen en Samen   

 werkende pso’s Nederland (spn) voor de Bibliotheek op school basisonderwijs.  

 Coördinatie en aansturing wordt door Kunst van Lezen georganiseerd en de  

 uitvoering van de aanpak door spn.

• De Monitor de Bibliotheek op school basisonderwijs is verder doorontwikkeld, met  

 name op het gebied van informatievaardigheden. Er is een factsheet verschenen  

 n.a.v. de resultaten in 2013/2014.

• De Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs is gepilot en in november  

 2014 is de eerste reguliere meting van start gegaan.

• De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs is verder geëvolueerd via pilots op  

 vmboscholen. In 2015 wordt de aanpak gerealiseerd en gelanceerd.

3.1 BEREIK DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL BASISONDERWIJS IN 2014

Uit de inventarisatie van september 2014 blijkt dat 119 (74%) van de 160 basisbiblio

theken meedoen met de Bibliotheek op school basisonderwijs op tenminste één basis

school in het werkgebied. Deze 119 basisbibliotheken hebben inmiddels 2.385 scholen 

gefaciliteerd met een of meer bouwstenen van de aanpak. Dat is 35,9% van het aantal 

scholen in Nederland (6.649). Pakweg een derde van deze scholen zit in de startfase, 

nog eens dertig procent heeft de Bibliotheek op school recent geïmplementeerd.  

Tegen de veertig procent is al langere tijd operationeel. Zie figuur 6.

FIGUUR 6 |  Bereik de Bibliotheek op school basisonderwijs
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3.2 DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL BASISONDERWIJS NADER BEKEKEN

Expertise, enthousiasme en een goed uitgebalanceerde, aantrekkelijk gepresenteerde 

collectie die aansluit bij de schoolpopulatie zijn kritische succesfactoren binnen de 

aanpak om kinderen meer boeken met plezier te laten lezen. In 2009 is Kunst van 

Lezen gestart met de Bibliotheek op de school basisonderwijs. Dit initiatief heeft veel 

betekend voor de versterking van de relatie tussen bibliotheek en onderwijs. In 2012 is 

een aparte projectorganisatie aan de slag gegaan om de aanpak te verfijnen en digitale 

programma’s te koppelen aan dit leesbevorderingsprogramma. Begin 2013 is de aan

pak, gebaseerd op tien samenhangende bouwstenen, met succes gelanceerd op de 

tweejaarlijkse Nationale Onderwijstentoonstelling. Inhoudelijke informatie over de  

ontwikkeling in 2014 van de bouwstenen die met leesbevordering samenhangen staan 

in het jaarverslag van Stichting Lezen.

Vanaf maart 2013 valt de Bibliotheek op school basisonderwijs onder Kunst van Lezen. 

Dit betekent dat siob en Stichting Lezen, in nauwe afstemming voor wat betreft digitale 

infrastructuur met bnl, verantwoordelijk zijn voor regie, doorontwikkeling en strategie 

rond de Bibliotheek op school. De uitvoering en uitrol op provinciaal en landelijk niveau 

wordt in samenwerking met een aantal coördinatoren vanuit de g4 en pso’s georgani

seerd. In de loop van 2013 is besloten dat de Samenwerkende pso’s Nederland (spn) 

een belangrijke rol krijgen in de uitvoering en uitrol. De afspraken voorzien erin dat 

Kunst van Lezen nog steeds verantwoordelijk is voor de inhoud en doorontwikkeling 

van het programma, maar dat spn mensen inzet om het programma zo goed mogelijk 

lokaal en regionaal uit te rollen. Daar hoort bijvoorbeeld het organiseren van trainingen 

bij, alsook de coördinatie van promotionele uitingen waarvoor Kunst van Lezen inhoude

lijk bijdragen levert. 

De uitvoering door spn heeft in 2014 zijn definitieve beslag gekregen.

3.3 GEZAMENLIJKE STRATEGISCHE AANPAK

Binnen de Bibliotheek op school wordt lokaal gezamenlijk aan een structurele meetbare 

aanpak gewerkt binnen een netwerk op verschillende niveaus (strategisch, beleidsmatig 

en uitvoerend). De Bibliotheek op school vergroot het plezier in lezen en verbetert daar

door spelenderwijs de taal, lees en informatievaardigheden van kinderen. Daarnaast 

is mediawijsheid een speerpunt. Binnen dit thema wordt de nadruk gelegd op informatie

vaardigheden onder de noemer bronnen zoeken, bronnen duiden. Op deze manier ligt 

mediawijsheid in het verlengde van leesbevordering en is er voor met name leesconsu

lenten een duidelijke verbinding te leggen binnen hun ondersteunende werk vanuit de 

bibliotheek. Omdat Kunst van Lezen zich vooral richt op leesbevordering worden finan

ciën voor het doorontwikkelen van informatievaardigheden voorzien uit siobmiddelen. 

De verantwoordelijkheid voor informatievaardigheden ligt ook bij de adviseur van siob 

op dit terrein.
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Naast de lokale laag spelen de landelijke en provinciale/regionale spelers een  

belangrijke rol binnen het borgingsproces. Ook op deze niveaus wordt strategisch samen

gewerkt met overheden en partners om de Bibliotheek op school breed in te zetten in de 

komende jaren. In samenwerking met Bibliotheek.nl wordt gezorgd voor een degelijke 

digitale infrastructuur (portal de Bibliotheek op school).

In 2014 bood de websitedebibliotheekopschool.nl (met ingangen voor bibliotheek,  

onderwijs en gemeente) veel informatie over de tien bouwstenen. Deze bouwstenen 

bevatten instrumenten, producten, diensten en opleidingen waarmee bibliotheek, 

school/schoolbestuur en gemeente samen op lokaal niveau invulling kunnen geven 

aan de gezamenlijke visie op de twee thema’s lezen en mediawijsheid.

3.4 DE MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL BASISONDERWIJS

De Monitor de Bibliotheek op school basisonderwijs, die leesmotivatie, leesgedrag  

en informatievaardigheden op een school in kaart brengt, is in 2013/2014 elektronisch 

ingevuld op ruim 800 scholen door circa 70.000 leerlingen, 7.000 leerkrachten en 700 

leesconsulenten. Begin februari 2015 is het onderzoek 20142015 afgerond. Deze laatste 

meting is door bijna 96.000 leerlingen, 9.600 leerkrachten en 1.000 leesconsulenten inge

vuld. Informatie over deze meting zal in april 2015 worden gepubliceerd. Zie figuur 7.

FIGUUR 7 |  Monitor de Bibliotheek op school basisonderwijs: deelnemers,  
  4 metingen 2011-2015.
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Wie veel leest, is beter in taal, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Voor Nederlandse 

basisschoolleerlingen is al eerder aangetoond dat leerlingen die veel lezen op een pittig 

niveau, hoger scoren op de Citotoetsen voor taal, wiskunde en studievaardigheden. 

Daarom is leesbevordering, naast taalonderwijs, een belangrijk onderwerp voor taal

beleid op scholen, in bibliotheken en voor gemeenten. De Monitor de Bibliotheek op 

school is een meetinstrument van de bibliotheek om deze uitgangspunten te staven. 

De Monitor meet jaarlijks het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag 

van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen. Kunst van Lezen gaat uit 

van vooral een praktische inzet van de Monitor. Het moet een bruikbaar instrument zijn 

dat een vaste plek krijgt in de beleidscyclus van bibliotheken (en basisscholen). Zo kan 

het een scharnierpunt vormen voor verdere professionalisering van leesbevordering 

binnen deze vorm van ketensamenwerking. Het instrument is en blijft primair van waarde 

in de setting van een gesprek tussen uitvoerende professionals van de bibliotheek en 

de school. Het verlangen van overheden naar sluitende bewijslast moet in aanvulling op 

de Monitor worden verkregen. Bijvoorbeeld via het wetenschappelijk onderzoek door 

de Universiteit Leiden dat eind 2015 wordt afgerond. De gesprekken laten zien dat het 

belangrijk is om de Monitor op de juiste manier te presenteren en het verschil tussen 

een ondersteunend bedrijfsvoeringsinstrument en wetenschappelijk onderzoek naar 

de effecten van beleid duidelijk aan te geven.

In 2014/2015 zijn de vragen met betrekking tot informatievaardigheden uitgebreid en 

gedifferentieerd naar leeftijd. De module informatievaardigheden is facultatief ingevuld. 

Ongeveer 70% van de scholen die de Monitor rond leesbevordering hebben ingevuld, 

heeft ook meegedaan aan het invullen van de module informatievaardigheden.

In 2014 is op basis van de monitormeting 2013/2014 een factsheet Meer lezen, beter  

in taal verschenen. Dit factsheet (Sardes 2014), is gericht op strategische partners van 

bibliotheken, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen. De eerste 10.000 exemplaren 

waren binnen enkele weken op. Bibliotheken gebruikten het document van acht pagina’s 

massaal om hun stakeholders uitgebreid te informeren over de kracht van de Bibliotheek 

op school als aanpak om het taalniveau van kinderen te verbeteren met structurele 

aandacht voor (voor)lezen.

3.5 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN ’S-HERTOGENBOSCH EN GOUDA

Onderzoek naar effecten van de Bibliotheek op school in ’s-Hertogenbosch

In opdracht van Kunst van Lezen voert promovendus T. Nielen onder supervisie van 

prof. dr. A. Bus onderzoek uit naar de effecten van de Bibliotheek op school. Het onder

zoek concentreert zich op ’sHertogenbosch, waar de Bibliotheek op school onder de 

naam Schoolbieb op alle 50 basisscholen wordt ingevoerd. Doordat de uitrol ten tijde 

van de eerste metingen nog niet geheel was afgerond, waren er scholen met en zonder 

de Bibliotheek op school. Dus de aanpak was in alle stadia te volgen. Getest wordt:  

(1) of een gevarieerdere collectie gecombineerd met meer activiteiten bij leerkrachten 
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en leerlingen resulteert in meer kennis over boeken; (2) of een actievere bibliotheek

medewerker de variatie in boekcollectie en activiteiten verklaart, (3) of op scholen met 

meer leesactiviteiten sprake is van een sterkere groei in leesvaardigheid, en emotionele 

weerstanden tegenover lezen geringer zijn, en (4) of op deze scholen een minder sterke 

daling in leesfrequentie en leeshonger optreedt. Nielen heeft inmiddels aanwijzingen 

gevonden dat de Bibliotheek op school positief uitpakt voor het leesgedrag en taalniveau, 

met name bij meisjes. Definitieve resultaten worden eind 2015 verwacht.

Onderzoek in de wijk Oosterwijs in Gouda

Stichting Lezen heeft in 2011 een financiële bijdrage gegeven voor het opstarten van het 

onderzoek naar de effectiviteit van de integratie van bibliotheekvoorzieningen in het 

basisonderwijs ter bestrijding van taalbeheersings en leesvaardigheidsachterstanden 

in een multiculturele setting. Het onderzoek is in 2012 van start gegaan. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd door E. Kleijnen, onder supervisie van prof. dr. F. Huysmans (Univer

siteit van Amsterdam) en prof. dr. E. Elbers (Universiteit Utrecht). In 2014 heeft afstem

ming plaatsgevonden met het effectonderzoek de Bibliotheek op school. Definitieve  

resultaten worden verwacht in 2016.

3.6 LEZEN IS LEUK!

Dit project, dat Stichting Lezen met geld van Stichting Kinderpostzegels, uitvoert, hoort 

niet echt tot Kunst van Lezen, maar omdat het nauw verbonden is met de Bibliotheek 

op school basisonderwijs, noemen we het toch in dit verslag. Het is een project dat  

de taal en leesontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland wil stimuleren. 

Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke lees

omgeving te bieden. Het project richt zich op de ondersteuning van circa 100 scholen 

(die meedoen aan de Bibliotheek op school) in krimpgebieden in Nederland, met name 

in Noordoost Groningen, ZuidLimburg en ZeeuwsVlaanderen. Per school stelt Stichting 

Kinderpostzegels een bedrag beschikbaar dat besteed wordt aan nieuwe bibliotheek

boeken (ongeveer 175 exemplaren), nieuwe kasten voor een inspirerende leesomgeving 

en 100 boekenbonnen van € 10, om boekenbezit thuis te bevorderen. Voor ouders is 

een brochure over het belang van lezen samengesteld die met medewerking van nbd 

Biblion tot stand is gekomen.

3.7 DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL VOORTGEZET ONDERWIJS

De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs biedt bibliotheken een strategische 

aanpak voor structureel samenwerken met het voortgezet onderwijs. De focus ligt in  

de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 op het vmbo. Maar in 2015 zullen ook de  

contouren verschijnen van de voorgenomen aanpak binnen havo/vwo. Belangrijk daarbij 

is het onderzoek dat momenteel uitgevoerd wordt naar de staat van het literatuur

onderwijs binnen deze onderwijssoorten. En ten slotte komt ook het mbo in beeld.
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De pijlers binnen de aanpak voor het vmbo zijn collectie, lezen en mediawijsheid.  

De externe projectleider werkt nauw samen met de projectleider vmbo van Stichting 

Lezen. Verder is een bredere expertgroep actief die een aanpak nastreeft waarbij  

bestaande leesbevorderingsprojecten (zoals Lezen voor de Lijst, Read2Me! en De Wed-

denschap) en bibliotheekprojecten (zoals Leeskr8! en Biebsearch) voor het voortgezet 

onderwijs geïntegreerd worden.

Aangezien vmboscholen het minst blijken te beschikken over een schoolbibliotheek/ 

mediatheek, is besloten de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs te starten  

binnen het vmbo zonder mediatheek. De bibliotheek kan daar de grootste toegevoegde 

waarde leveren aan het onderwijs en de leesstimulering van leerlingen. Vanaf 2013 is 

door een zestal basisbibliotheken (bijgestaan door pso’s) op zeven scholen gestart met 

pilots rond lezen en informatievaardigheden/mediawijsheid. Tegelijkertijd zijn pilots 

gestart rond het trainen van educatief specialisten voor het vmbo en het inrichten van 

een vmbovariant van de monitor op het gebied van leesmotivatie en informatievaardig

heden. Alle pilots zijn eind 2014 geëvalueerd (resultaten via de link onder 3.11).

In navolging van de uitvoering door spn bij het basisonderwijs is besloten om ook de 

Bibliotheek op school voortgezet onderwijs door spn uit te laten voeren. Er komt een 

projectorganisatie spn dBoS met tenminste een persoon die (parttime) vrijgemaakt wordt 

voor de uitvoering binnen het vmbo. Begin 2015 heeft Kunst van Lezen een stimulerings

regeling vmbo in het leven geroepen, waardoor een aantal bibliotheken op 32 Neder

landse scholen met de aanpak aan de slag kunnen vanaf september 2015.

Ook bij de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs is de aanpak gebaseerd op het 

bereiken van de strategische laag, zodat de kans het grootst is dat de aanpak geborgd 

wordt in beleid van gemeente, onderwijs en bibliotheek. Uiteraard bouwt de Bibliotheek 

op school voortgezet onderwijs voort op de ontwikkelde bouwstenen binnen het basis

onderwijs. Om aan te tonen dat vrij lezen een positief effect heeft op het taalniveau,  

is de brochure Meer lezen beter in taal – vmbo verschenen. Hierin wordt op basis van 

(internationaal) onderzoek beschreven waarom voorlezen en vrij lezen van belang zijn 

binnen het vmbo en hoe voorlezen en vrij lezen ertoe bijdragen een beter taalniveau te 

bereiken. Dit in navolging van de veelgebruikte brochure Meer voorlezen, beter in taal 

die ingaat op de positieve effecten van voorlezen voor de leeftijdscategorie 04 en Meer 

lezen, beter in taal die ingaat op onderzoek dat aantoont dat vrij lezen voor de leeftijds

categorie 412 jaar belangrijk is voor verbetering van het taalniveau.

In 2014 zijn er strategische bijeenkomsten geweest waarin Kunst van Lezen en spn  

afspraken hebben gemaakt over de uitrol van de aanpak vanaf 2015 op basis van  

succesvolle pilots in 2014. Voor de zomer van 2015 moet dit resulteren in een project

plan met een realistisch scenario waarbinnen bibliotheken en vmboscholen aan de 

slag kunnen met lezen en mediawijsheid.
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Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

De Monitor de Bibliotheek op school – die leesmotivatie, leesgedrag en informatie

vaardigheden op een school in kaart brengt – is in 2014 doorontwikkeld voor het vmbo. 

Behalve een pilotmeting onder de pilotscholen die in 2013 zijn gestart (resultaten via de 

link onder 3.11) is tevens een eerste reguliere meting verricht tussen begin november 

2014 en medio februari 2015. Deze eerste reguliere Monitor de Bibliotheek op school 

vmbo is elektronisch ingevuld op 16 scholen: door 1550 leerlingen, 100 docenten en  

13 educatief specialisten uit de bibliotheek. Resultaten worden in april 2015 verwacht.

Training leerkrachten vmbo: Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!

De leerkracht is de belangrijke schakel als het aankomt op het enthousiasmeren van 

jongeren voor het lezen en werken met boeken om hun taalniveau te verbeteren. Van

wege deze constatering is de expertise van leerkrachten op het terrein van leesbevor

dering, leesmotivatie, jeugdboekenaanbod en literatuureducatie van groot belang. 

Daarom heeft Kunst van Lezen in het voorjaar van 2014 een workshop laten ontwikkelen 

door twee leesbevorderingsexperts op het terrein van jeugdboeken en young adult 

literatuur. Deze workshops zijn met succes op een viertal scholen in proefvorm uitge

voerd met een aantal vmboleerkrachten. Op basis van de evaluatie is besloten om de 

training op een aantal punten aan te passen: met name kwam er meer aandacht voor 

het belang van beleid en borging in de eigen organisatie. De training wordt verplicht 

opgenomen in de stimuleringsregeling vmbo van Kunst van Lezen die in 2015 is inge

steld.

Communicatie

Op de website kunstvanlezen.nl en in de nieuwsbrief van Kunst van Lezen zijn berichten 

geplaatst over de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ook wordt met regelmaat 

getwitterd over de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt met 

de gebruikersnaam @debiebopschool en hashtag #dbos vo. 

Eind 2013 is de bestaande website debibliotheekopschool.nl uitgebreid met een onder

deel voor het voortgezet onderwijs, gericht op informatie voor bibliotheken. Deze activi teit 

is in samenwerking met Bibliotheek.nl uitgevoerd. Het primaire doel is het informeren van 

bibliotheken die willen gaan samenwerken met het voortgezet onderwijs.

Lezen voor de lijst

Voor Stichting Lezen, siob en bnl is Lezen voor de Lijst (LvdL) een belangrijke didactische 

site met goede content om in contact te komen met leerkrachten en, via hen, met leer

lingen binnen het voortgezet onderwijs. In 2014 zijn verdere stappen gezet om LvdL  

onderdeel te laten worden van de landelijke infrastructuur die bnl ontwikkelt. In 2015 

moet dit zijn beslag krijgen binnen de Koninklijke Bibliotheek. Dan kunnen zo veel  

mogelijk geraadpleegde titels op LvdL in fysieke en digitale zin gekoppeld worden aan 

uitleensystemen van de bibliotheek. Om de content actueel te houden wordt onder

zocht of in de specialistische redactietaken voorzien kan worden door de bibliotheek

sector. In de overbruggingsperiode (2013, 2014 en 2015) neemt Kunst van Lezen de 

kosten voor deze redactie voor zijn rekening.
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3.8 MEDIAWIJSHEID BINNEN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Binnen de Bibliotheek op school basisonderwijs ligt de focus op het gebied van  

mediawijsheid op informatievaardigheden. Op dit onderdeel zijn in 2014 verschillende 

instrumenten ontwikkeld om de bibliotheken te helpen informatievaardigheden in com

binatie met leesbevordering structureel te verankeren in het bibliotheekaanbod voor 

het onderwijs.

In 2014 is het volgende opgeleverd:

• het advies doorgaande lijn informatievaardigheden in de vorm van een  

 leermiddelengids;

• de onlineleermiddelengids informatievaardigheden;

• uitbreiding van de Monitor de Bibliotheek op school met informatievaardigheden  

 (zie ook 3.4)

• het lees en mediaplan toegespitst op informatievaardigheden;

• bijscholingsmodules informatievaardigheden voor leesconsulenten op mbo en  

 hboniveau;

• de lancering van Geheimagent A.A.P.: een leuke en leerzame test voor de boven 

 bouw, waarmee het belang van informatievaardigheden kan worden aangetoond.

Ook bij het voortgezet onderwijs is ervoor gekozen de focus op het gebied van media

wijsheid allereerst te richten op informatievaardigheden. In 2014 heeft een aantal pilots 

plaatsgevonden op het gebied van informatievaardigheden. Aan de hand van de  

succesfactoren van de uitgevoerde pilots worden de instrumenten op het gebied van 

informatievaardigheden doorontwikkeld en verder uitgerold.

Binnen de Monitor de Bibliotheek op school is voor zowel basisonderwijs als voort

gezet onderwijs een module informatievaardigheden ontwikkeld.

3.9 CANON ALS ONDERDEEL VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Gerealiseerd in 2014:

• 100 extra jeugdtitels zijn toegevoegd aan de vensters die via entoen.nu ontsloten  

 worden op leesplein.nl en jongerenliteratuurplein.nl.

• 1.000 titels 15+ zijn geselecteerd en toegevoegd aan de vensters die via en toen.nu  

 ontsloten worden op literatuurplein.nl.

• De Pabo Voorleeswedstrijd, georganiseerd op 38 pabo’s; de finale was in Utrecht.

• Read2Me! georganiseerd binnen 340 brugklassen in acht provincies; de finale was  

 in Amsterdam.

Inleiding

De Canon is geen apart programmaonderdeel meer van Kunst van Lezen maar valt 

vanaf 2012 onder de pijler collectie van de Bibliotheek op school. Kunst van Lezen 

heeft de vijftig benoemde canonvensters vanuit een literair perspectief toegankelijk 

gemaakt voor het onderwijs. Door middel van het koppelen van relevante (jeugd)
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boeken aan de vijftig vensters komt de geschiedenis pas echt tot leven voor leerlingen. 

Leerkrachten kunnen boeken uitstekend gebruiken in hun lessen. Het beschikbare geld 

wordt zo veel mogelijk besteed aan ondersteuning van leesbevorderende activiteiten, 

zoals voorleeswedstrijden op basis van de jeugdboekencollectie behorend bij de Canon.

Titels jeugdboeken Entoen.nu gekoppeld aan websites BNL

De cultuurhistorische canon wordt ontsloten via de website entoen.nu. Op deze  

website staan dankzij Kunst van Lezen ruim 500 jeugdboekentitels die de vensters  

verdiepen. Deze jeugdboekentitels zijn gekoppeld aan leesplein.nl, de website van  

bibliotheken (onderdeel van bnl) over boeken en lezen voor kinderen en jongeren. 

Vanaf 2012 zijn young adulttitels binnen het domein van de canon, gekoppeld aan  

de site jongerenliteratuurplein.nl (onderdeel van bnl). Iedere titel wordt uitgebreid  

getoond met omslag en annotatie. Op deze manier weten kinderen en hun leerkrachten 

direct welke boeken (en auteurs) schuilgaan achter de genoemde titels.

Titels voor 15+ nu ook beschikbaar op Entoen.nu en via Literatuurplein.nl

In 2012 is de ontsluiting voltooid van titels voor een oudere doelgroep die aan  sluiten 

bij de 50 vensters. De titels worden via de site entoen.nu geopend op literatuurplein.nl 

(onderdeel bnl). Er zijn momenteel circa 1.000 titels beschikbaar via entoen.nu. Daar

naast is er vanaf april 2013 een zogenaamde ‘special’ beschikbaar via literatuurplein 

waarbinnen per venster steeds een aantal romans, een aantal non fictietitels en een 

aantal avmaterialen is ontsloten.

De Pabo Voorleeswedstrijd

Kunst van Lezen zorgt ervoor dat de jeugdboeken van de Canon bij het onderwijs beter 

onder de aandacht gebracht worden. Door middel van de Pabo Voorleeswedstrijd wordt 

voorlezen onder de aandacht gebracht. Van aankomende leerkrachten wordt verwacht 

dat zij kennis opdoen van kinder en jeugdliteratuur en leren hoe ze moeten voorlezen. 

Met deze wedstrijd willen de betrokken organisaties pabostudenten enthousiasmeren 

voor kinder en jeugdboeken, zodat zij dit op hun (stage)school kunnen overbrengen 

aan hun leerlingen. Nadat in 2011 9 pabo’s meededen aan de eerste wedstrijd, waren 

dat in 2014 38 van de 42 pabo’s. Na provinciale voorrondes gingen 10 studenten door 

naar de vierde landelijke finale in mei 2014. Deze werd gewonnen door Romy van Mierlo 

van Pabo Windesheim in Zwolle (voorleeswedstrijdpabo.nl).

Read2Me!, voorleeswedstrijd voor de brugklas

Brugklassers van alle niveaus, van vmbo tot gymnasium, kunnen deelnemen aan Read2Me!, 

de voorleeswedstrijd die door pso Cubiss in samenwerking met Stichting Lezen lande

lijk wordt georganiseerd. Kunst van Lezen zorgt voor de financiering. Op donderdag  

22 mei 2014 werd voor de derde keer de landelijke finale georganiseerd van Read2Me!.  

Dit keer in Tivoli/Vredenburg te Utrecht. In de voorrondes op school en in de provincies 

deden in totaal maar liefst 48 bibliotheken, 120 scholen en 773 brugklassen mee.  

Na schoolrondes en provinciale rondes traden in Utrecht de vertegenwoordigers op  

van de 12 Nederlandse provincies. 
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Kim Hooftman uit NoordBrabant sleepte de titel Voorleeskampioen Read2Me! 2014 

in de wacht. Zij las voor uit De boekendief van Markus Zusak. Olivia du’Fell uit Limburg 

won de publieksprijs (read2mevoorleeswedstrijd.nl).

3.10 TEN SLOTTE

In 2015 zal werk gemaakt worden van het nog beter op elkaar laten aansluiten van de 

Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De gezamenlijke website 

bestond al, de monitor is ontwikkeld voor zowel basisonderwijs als voortgezet onder

wijs, en ook is er een training ontwikkeld in het voortgezet onderwijs die gebaseerd is 

op de training tot educatief specialist in het basisonderwijs. Zoals eerder vermeld, zal 

spn de uitvoering van de Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

binnen één uitvoeringsorganisatie onderbrengen.

3.11 OUTPUT DE BIBLIOTHEEK OP DE SCHOOL 2014

De output van de Bibliotheek op school basis onderwijs en voortgezet onderwijs is te 

vinden op http://bit.ly/kunstvanlezenbibliotheekopschool.
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4  |   Algemeen

4.1 ORGANISATIE

In het verslagjaar was landelijk programmacoördinator Kunst van Lezen Adriaan  

Langendonk aangesteld voor 32 uur per week. De coördinator is in dienst van siob, maar 

werkt tevens voor Stichting Lezen. De programmacoördinator werd in 2014 rechtstreeks 

aangestuurd door de directeur van Stichting Lezen en de clustermanager Lezen, Leren, 

Informeren van siob. Het is in de loop der jaren een werkbare constructie gebleken. 

Hoewel complex (werken binnen verschillende organisaties op twee locaties) levert de 

gekozen constructie het beste rendement op voor leesbevordering, primair uitgevoerd 

door bibliotheken. De communicatie tussen beide organisaties is adequaat.

Per programmalijn wordt de programmacoördinator ondersteund door medewerkers 

van beide organisaties. Dit heeft een intensiever contact tussen beide organisaties tot 

stand gebracht. De medewerkers worden zo veel mogelijk met gesloten beurzen inge

zet. In 2014 werden uren van medewerkers van Stichting Lezen die zich bezighouden 

met BoekStart en de projectadministratie (deels) vergoed. Verder wordt zo veel moge

lijk gewerkt met deskundige freelancers die de uitvoering op zich nemen van (delen 

van) de verschillende activiteiten.

4.2 COMMUNICATIE

De website kunstvanlezen.nl richt zich op professionals die zich willen informeren  

over het programma. Op deze site staan de overzichtspagina’s met alle output van de 

afgelopen zeven jaar. Via boekstart.nl worden ouders van jonge kinderen bereikt.  

Professionals kunnen terecht op boekstartpro.nl. Daarnaast staat Kunst van Lezen op 

de site van Stichting Lezen, lezen.nl, en voorlopig nog op die van siob, siob.nl.  

Via de website debibliotheekopschool.nl worden vooral professionals uit de bibliotheek 

bereikt rond het basis en voortgezet onderwijs.

In 2014 is een direct betrokken, freelance werkende communicatieadviseur actief  

geweest. In 2014 heeft zij alle programmalijnen communicatief ondersteund. Voor de 

Bibliotheek op school gebeurt dat in nauw overleg met spn.

4.3 FINANCIËN

Stichting Lezen ontvangt namens beide instellingen de ter beschikking gestelde subsi

die en is verantwoordelijk voor het financiële beheer. De beschikking voor de subsidie 

voor Kunst van Lezen was voor 2014 € 2.850.000,. Deze bedragen zijn verantwoord in 

de jaarrekening 2014 van Stichting Lezen.
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FIGUUR 8 |  Figuur 8: Overzicht brochures Kunst van Lezen
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BIJLAGE 1 |  Inhoudelijk verslag Vaders Voor Lezen 2014

In 2012 is op initiatief van Stichting Lezen de Leescoalitie opgezet. In deze coalitie  

werken de landelijke organisaties op het gebied van leesbevordering en promotie – 

Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting cpnb en de landelijke bibliotheek

organisatie siob (nu de Koninklijke Bibliotheek), en met ingang van 2014 ook de vob – 

samen om het lezen in den brede te stimuleren. De directeur van Stichting Lezen is 

voorzitter van de Leescoalitie en Stichting Lezen is penvoerder.

In 2014 startte de tweede gezamenlijke Leescoalitiecampagne: Vaders Voor Lezen 

2014-2015. In deze bijlage een verslag van de campagneactiviteiten in 2014.

Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag van hun kinderen. Uit onderzoek 

blijkt dat vaders en moeders hun eigen, unieke manier van voorlezen hebben. Daarom 

is het van belang dat beiden aandacht besteden aan de leesopvoeding. Het voorbeeld 

van een lezende vader heeft met name veel invloed op hun zoons. Zo kunnen vaders bij

dragen aan het voorkomen van een leesachterstand bij jongens. Vanuit deze gedachte 

lanceerde Prinses Laurentien in december 2013 samen met haar vader Laurens Jan 

Brinkhorst de nieuwe Leescoalitiecampagne Vaders Voor Lezen. Doel van deze cam

pagne is om vaders bewust te maken van hun rol in de leesopvoeding, en hen te stimu

leren om vaker voor te lezen. Om dit doel te bereiken zijn diverse projecten opgezet.

Bekende voorleesvaders

De eerste campagneactiviteiten vonden plaats tijdens De Nationale Voorleesdagen  

in januari 2014, toen bekende vaders voorlazen door het hele land. Ook kregen manne

lijke Kamerleden een voorleesworkshop van Jacques Vriens. In april kreeg de campagne 

een eigen gezicht, met de lancering van een elftal bekende voorleesvaders in de Amster

dam ArenA. Het elftal – met daarin onder anderen Eric Corton, Beau van Erven Dorens 

en Job Cohen – zorgde vanaf de lancering voor veel mediaaandacht, onder meer in  

rtl Late Night, De Wereld Draait Door, rtl Nieuws en Shownieuws. Ook de rest van 

jaar zorgden de elftalleden regelmatig voor aandacht in de media.

Bibliothekentournee

De Leescoalitie wil vaders niet alleen stimuleren om vaker voor te lezen, maar ook  

om geregeld met hun kinderen naar boekhandel en bibliotheek te gaan. Met steun van 

nbd Biblion organiseerden de Leescoalitie daarom activiteiten voor vaders en kinderen 

in bibliotheken door het hele land. Er zijn een drietal tournees samengesteld, waar biblio

theken zich voor konden aanmelden. Uit de 100 aanmeldingen zijn 32 bibliotheken  

geselecteerd. In september ging de eerste tournee van start, voor vaders en baby’s; 

het BoekStart Vader Voorleesrecord. Hierbij moesten bibliotheken proberen om zo veel 

mogelijk vaders met hun jonge kinderen naar de bibliotheek te krijgen. Daar kregen ze 

een korte voorleesworkshop door auteur Anke Kranendonk, en werden ze voorgelezen 

door een bekende vader uit het elftal. Bibliotheek Deventer werd uitgeroepen tot  
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winnaar, met een record van 50 aanwezige vaders. De recordpogingen kregen veel aan

dacht in lokale media.

Om vaders en hun kinderen vanaf 9 jaar te laten zien hoe divers het aanbod van de  

bibliotheek is, vond de Sterke Verhalen Tournee plaats, waarbij steeds een ander infor

matief thema centraal stond. Samen met een journalist, schrijver en expert doken de 

vaders en hun kinderen in het thema. Zo sprak journalist Bas Maliepaard bijvoorbeeld 

met schrijver Jan Paul Schutten over sport bij de Romeinen. Vervolgens kregen de  

kinderen een workshop Ben jij geschikt als gladiator van twee experts op gebied van 

Romeinse sport en vechtkunst. De bijeenkomsten zijn wisselend bezocht; inhoudelijk 

waren het sterke programma’s.

Vanaf 15 november tot en met 3 december reisde Dieuwertje Blok het land door om 

Sinterklaasverhalen voor te lezen in bibliotheken. Ter plaatse was steeds een boekhan

del aanwezig die Sinterklaasboeken verkocht. De twaalf bijeenkomsten waren allemaal 

uitverkocht en trokken voornamelijk vaders met hun kinderen naar de bibliotheek.  

Ook deze tournee trok veel belangstelling van lokale media.

Bedrijvencampagne

Op vrijdag 12 september trapte het Vaders Voor Lezenbedrijvenelftal – met onder  

andere hema, Achmea, abn amro en Groupon – de voorleesservice voor bedrijven en 

overheidsinstanties officieel af. De Vaders Voor Lezenvoorleesservice heeft als doel 

(groot)vaders via hun werkgever te stimuleren om thuis meer voor te lezen. Deelne

mende bedrijven ontvangen maandelijks een digitaal voorleesverhaal om te versprei

den onder hun werknemers. De eerste elf deelnemende bedrijven ontvingen ook een 

boekenkast vol voorleesboeken, die maandelijks wordt aangevuld met een nieuwe 

titel. In januari 2015 deden 80 bedrijven mee.

Vaderweek

Half november vond de Vaderweek plaats. In deze week kregen vaders een schoen

boekje cadeau bij aankoop van een boek. Vaders die lid zijn van de bibliotheek kregen 

een gratis digitale voorleescursus. Er zijn 65.000 schoenboekjes uitgedeeld, en zo’n 

20% van de boekhandels en bibliotheken deden mee aan de Vaderweek: een goede 

score voor een nieuwe campagne. Midden in de week, op 19 november, was ’t Heerlijk 

Voorleesavondje. Leden van het Vaders Voor Lezenelftal riepen via diverse media  

vaders in Nederland op om die avond op tijd naar huis te gaan en voor te lezen.

Congres en expertmeeting

In april 2014 stond het jaarlijkse congres Lezen Centraal in het teken stond van Vaders 

Voor Lezen, met als thema jongens scoren met lezen. Op dit congres werd ook het  

Vaders Voor Lezenelftal onder veel belangstelling gelanceerd.

In december 2014 vond een expertbijeenkomst plaats waarbij de rol van vaders in de 

leesopvoeding centraal stond. Ook werden de opbrengsten, valkuilen en mogelijkheden 

van de campagne besproken en werd vooruitgeblikt naar het verloop van de campagne 

in 2015.
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Ontvangst campagne in 2014

In het eerste jaar van de campagne is er veel free publicity geweest, waarbij met name 

het elftal bekende voorleesvaders veel aandacht trok. Ook haakten diverse organisaties 

in het land aan bij de campagne. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse lokale elftallen met 

voorleesvaders opgericht. Ook is de campagne opgemerkt door Movisie, die Vaders 

Voor Lezen nomineerde voor de Movisie Participatie Prijs 2014.

Online-activiteiten

De website vadersvoorlezen.nl bracht het hele jaar door nieuws over de campagne. 

Naast algemene informatie werden er ook onderzoeksresultaten gedeeld omtrent 

leesopvoeding en voorlezen. Bezoekers van de site kunnen voorleestips vinden, film

pjes kijken en op de activiteitenkalender voorleesactiviteiten voor vaders en kinderen 

vinden. In 2014 zijn op de kalender 102 activiteiten aangemeld. Ook is Vaders Voor 

Lezen op Twitter (ruim 900 volgers), en Facebook (bijna 600 vrienden) te volgen.
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