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Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019
Het verhaal rond de exploitatie van de samenwerking tussen 
bibliotheek en mbo: hoe krijgen we de financiën voor 
elkaar? Welke rol speelt gemeente bij financiering
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Waarom samenwerking 
tussen Bibliotheek en MBO?
• Toegevoegde waarde 
• Maatschappij verandert
• Leesplezier leidt tot lezen

Presentator
Presentatienotities
Waarom samenwerking tussen Bibliotheek en MBO?samenwerking tussen bibliotheek en mbo niet vanzelfsprekend, maar heeft wel toegevoegde waardePratend vanuit de bibliotheek, mijn achtergrond, dan hebben wij in onze missie en visie voortdurend aandacht voor wat we als bibliotheek kunnen betekenen voor inwoners uit onze gemeente op het gebied van o.a. lezen, leren, informeren. Met daarbij altijd als speerpunt de jeugd van 0-15 jaar/ de gemeenten geven hier ook budget voor. Tot voor kort was het mbo hierbij niet in beeld.de maatschappij verandertDe maatschappij verandert en wij veranderen mee. Inzicht is er steeds meer dat wanneer je basisvaardigheden mist of onvoldoende beheerst, zoals lezen, schrijven en rekenen, je zo maar af kunt zakken naar het niveau van laaggeletterdheid. En in onze talige maatschappij kom je dan gemakkelijk in het isolement. (ca. 2,5 miljoen laaggeletterden, niet 2,5 miljoen probleemgevallen, …valt je steunpilaar weg, dan kun je in grote problemen komen. Bekend is dat onder laaggeletterden veel meer problemen zijn ohgv werkloosheid, gezondheid etc. Landelijk is hier steeds meer aandacht voor en slaan ministeries zelfs de handen in één om samen op te treden. Tel mee met Taal, de inzet van Stichting Lezen etc.leesplezier leidt tot lezen, lezen geeft toekomstVoor bibliotheken is die aandacht bevestiging van hun missie. Werden bibliotheken jarenlang als uitleenfabrieken gezien, van oudsher richt de bibliotheek zich op het ondersteunen van iedereen, het bieden van gelijke kansen door boeken en databanken etc. aan te bieden. Wij weten het al lang: taal is de toegang tot de wereld, lezen verbreidt je horizon, geeft ruimte aan fantasie…. En, wetenschappelijk onderzoek als van Sardes bewijst het nog steeds: wie leest heeft toekomst. Wanneer je veel leest voor je plezier, verrijk je ongemerkt je woordenschat en kun je studiemateriaal en examenstof beter begrijpen. Vandaar de inzet van bibliotheken op lezen. O.a. door de leesbevorderingsprogramma’s van Kunst van Lezen, zoals de Bibliotheek op school en Boekstart in de KOV, de VLX etc. 



Hoe pakken we het aan in 
Amersfoort?
• Preventie laaggeletterdheid 
• MBO klopt aan de deur
• Subsidie KvL
• Enthousiaste studenten

Presentator
Presentatienotities
Wij staan voor de preventie laaggeletterdheid 0-15 jaarIn Amersfoort/Eemland zijn we net als elders in de overgang van een klassieke naar een meer maatschappelijk culturele bibliotheek. Waar eerst alles draaide om de collectie, staat nu het programma centraal, wat je wilt doen met je collectie. Samenwerken met het onderwijs, van voorscholen t/m vmbo is hierbij vanzelfsprekend. Het doel van ons werk is de preventie van laaggeletterdheid, het middel is leesplezier. Wanneer je verleid wordt tot het lezen van boeken op je eigen niveau, vanuit je eigen herkenbare leefwereld, dan ga je voor de bijl. Zeker dankzij de vele leesbevorderingsprogramma’s die onze specialisten en leesconsulenten gebruiken. De ervaring van de afgelopen jaren heeft dit ons geleerd.Zo zijn we 8 jaar geleden begonnen met het concept dbos-po, wat inmiddels dankzij financiering door gemeenten en soms een derde partij ons gebracht heeft op ruim 30 scholen in de regio Eemland.Inspelen op kansen maakte dat we aan de start stonden van een pilot dbos-vmboEn dan het mbo. Eerlijk gezegd hadden we als bibliotheek niet veel met jong volwassenen. De ervaring leert dat rond het 18e jaar jongeren verdwijnen uit de bibliotheek.Mbo klopt aan de deurMaar ja… wat moet je als je een gedreven docent Nederlands hebt, die vanaf 2015 contact zoekt met de bibliotheek en met studenten af en toe langs komt. Een docent met visie, die gehoord had van de mogelijke ondersteuning door KvL.Zij benaderde in 2016 Diny Scheper, onze specialist jongeren, al druk met programma vmbo. De docent, Els Degeling, gaf o.a. les aan studenten PWO, pedagogisch werk en onderwijsassistent. Een groep studenten die zij Nederlands gaf en probeerde eens in het jaar mee te nemen voor een rondleiding in de bibliotheek, maar die niet veel met lezen op hadden, met weinig leesmotivatie en vrijwel geen kennis van (prenten)boeken. Maar juist deze studenten werken straks in de kinderopvang of op basisscholen, waar aandacht voor voorlezen cruciaal is om zo vroeg mogelijk te werken aan het verrijken van de woordenschat van jonge kinderen.Maar hoe, zo bepleitte Els, moeten studenten die zelf niets met lezen hebben, weinig of niet zelf voorgelezen zijn en geen prentenboeken kennen, straks hier iets mee doen? De school, ROC-MN had geen schoolbibliotheek, al helemaal geen prentenboeken en de studenten moesten het dus van de lessen van Els hebben om geënthousiasmeerd te worden. Wat mooi zou het zijn als op hun afdeling een mini dbos zou staan met boeken voor deze groep? Wij stemden natuurlijk volledig met haar in, maar onze m.n. financiële reikwijdte is niet groot. Dus op zoek naar een list. Subsidie Kunst van Lezen als lokkertjeDe eerste pilots dbos-mbo waren gestart en we bedachten dat dit misschien een brug voor ons zou kunnen functioneren en dus zochten we contact met KvL. Boeiende gesprekken volgden. Om voor de pilotsubsidie in aanmerking te komen moest er aan diverse bouwstenen voldaan worden. De bibliotheek moet mee willen werken, de directie van de school moet erachter staan en tijd en geld beschikbaar stellen, over de invulling van een geschikt programma moest nagedacht worden etc. Samenwerking gaat niet zomaar. Vele gesprekken volgden.Vanuit de bibliotheek mocht de specialist hier tijd insteken. We gingen in gesprek met de directeur van het ROC, met een mogelijke samenwerkingsovereenkomst onder de arm. Als gewoonlijk had de school geen geld, maar zag wel het belang van de samenwerking in. Dus na veel beraad kwam er geld vrij voor inzet van de docent, en geld voor aanschaf van boeken voor iig twee jaar, voorwaarde om subsidie te krijgen. Met KvL werd een tweeledig doel voor deze samenwerking en als voorwaarde voor financiële ondersteuning geformuleerd:Het werken aan leesplezier en boekenkennis van de studenten zelf.Het hen laten kennismaken met prentenboeken en het belang van voorlezen.De subsidie mocht over twee jaar uitgespreid worden. Eén van de eerste zaken was het laten ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door beide directeuren en dit in de krant zetten. Publiciteit is altijd handig om later te gebruiken richting gemeente.Winst van de investering; enthousiaste studentenEn zo konden Diny en Els aan de slag, bruisend van energie en plannen. Aan de hand van een door hen opgesteld projectplan. Voortvarend en wel, met een programma vol leesbevorderingsactiviteiten voor de studenten naast een  training voor docenten rond het stimuleren van leesplezier. In de school werd een hoek gecreëerd met een mooie kast vol prentenboeken. Studenten werden enthousiast over al het leesaanbod. Waar eerst gedacht werd de boeken in een gesloten kast weg te zetten vanwege diefstalgevaar, werd daar toch niet voor gekozen. Elke mogelijke drempel moest vermeden worden.Ook aan een aantrekkelijk programma werd gedacht. Mooi om te noemen is de actie rond de verteltassen. Er werd een wedstrijd rond het maken van verteltassen over prentenboeken georganiseerd. Als de studenten hun verteltas doneerden aan de VoorleesExpress, dan konden ze een diner- of filmbon winnen.  Dubbel doel en voordeel zo, waar enthousiast aan meegedaan werd.



Sneeuwbaleffect
• Ook andere mbo-afdelingen trekken aan 

de bel
• De andere mbo in Amersfoort

• Belang aanleren basisvaardigheden 
nieuwe Nederlanders

• Tijdsdruk
• Succes en waardering
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Ook andere mbo-afdelingen trekken aan de belLeuk om een vrij kleinschalig project op te zetten. Maar binnen een opleiding als het ROC en de groep docenten Nederlands werkt de tamtam goed. Vorig jaar kwam de docent die les geeft aan studenten die opgeleid worden tot servicemedewerker. potentiële laaggeletterden. Zij wilde graag de studenten laten ervaren dat lezen leuk is en zoeken naar een manier om hen leeskilometers te laten maken. Met boeken gericht op hun vak, gemakkelijk leesbaar. En of we als bibliotheek maar een aantal collecties konden uitlenen….Blij waren we natuurlijk met deze aandacht voor het belang van lezen en de expertise van de bibliotheek, maar zo ging de financiering wel wat klemmen, daar kom ik later op. En natuurlijk gingen we in op hun wensen, na heel veel gesprekken en afstemming en met wat ondersteuning van de gemeente. Het is een weg van meebuigen en afwegen.De andere mbo in AmersfoortLos daarvan kwam vorig jaar de andere mbo met een speciale afdeling bij ons, nl. MBO-EVA, entree voor anderstaligen. Een opleiding voor studenten afkomstig uit verschillende landen en volken. Met een kleine collectie boeken, die ook nog in een afgesloten kast stond. De onderwijsassistent was hier degene die het initiatief nam om contact te zoeken met de bibliotheek. En meteen gehoor en begrip vond bij onze specialist en mij. Wij wilden een gesprek met de directeur, die wat afhoudend was en onverschillig, en bleef hameren op het feit dat ze geen geld had en geen ruimte voor een bibliotheek…. Onze les uit het verleden was dat, als de directeur niet wilde, je beter niet verder kon gaan. Maar het enthousiasme van de onderwijsassistent en een docent zorgde dat we toch verder gingen zoeken, ondanks het feit dat we niet wisten waar de uren vandaan te halen.Belang aanleren basisvaardigheden nieuwe NederlandersEn weer bood KvL kansen, die weer een ruim bedrag ter beschikking stelde. Ook zij zagen de meerwaarde van samenwerking, juist voor nieuwe Nederlanders wie er alles aan gelegen was om verder te komen.We kwamen op een pilot gericht op:Het vergroten van de leesmotivatie en leesvaardigheid bij alle studenten;Het vergroten van de kennis en vaardigheden rond voorlezen van de studenten Dienstverlening en Zorg;Het bevorderen van kennis over de Nederlandse cultuur als basis voor Burgerschap;Het bevorderen van Mediawijsheid zodat zelfredzaamheid en een actieve deelname aan de Nederlandse samenleving verder worden ontwikkeld;Het bevorderen van de kennis bij docenten NL, vakdocenten Dienstverlening en Zorg. tijdsdrukVoorwaarde: de subsidie moet begin volgend jaar benut zijn……Tegelijk kwam er wisseling in het bestuur van de school en ineens veel medewerking, heel verheugend.Succes en waarderingDus weer behoorlijke druk voor het opzetten van een programma en organiseren in inroosteren van activiteiten dit najaar. Maar met enorme waardering. De school is net verplaatst naar een nieuw gebouw en op deze school zitten jongeren die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in het arbeidsproces mee te draaien. Wij kunnen daar enorm aan bijdragen. Ook wat burgerschap betreft kunnen de leerlingen veel opsteken van de boeken.Op het gebied van Mediawijsheid hopen we leerlingen bewust te maken van de keuzes die ze maken op het internet.De opening van dBos werd groots gevierd in september en opgeleukt door de stadsdichter met een paar passende gedichten. En meteen zijn er 21 Boekenshows gegeven. Jessica en Joriene en ik hebben de nieuwe Nederlanders kennis laten maken met oer-Hollandse pictogrammen, boeken van uitgever Eenvoudig Communiceren en we hebben ze lekker gemaakt met voorlezen. Sommige lln. konden niet meer wachten tot er uitgeleend kon worden.   



Opening dbos mbo-EVA
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Samenwerkingsovereenkomst, borging naar de toekomst hierbij noodzakelijk, en alles lukte. De ondertekening werd weer gevierd en het programma opgezet met aandacht voor mediavaardigheid, omdat hier ook het een en ander aan schort. Dus zijn we net gestart met programma in een nieuw gebouw, waar onze specialist bij de opening een belangrijke rol vervulde. Foto Diny. Toespraak Diny over de samenwerking. Wat we vanuit de bibliotheek aan activiteiten in gaan zetten. O.a. de vijf vingermethode: als je een boek pakt, lees de eerste bladzijde, als je vijf woorden tegenkomt die je niet kent, pak dan een ander boek.Financiering van dit mbo gaat waarschijnlijk deels uitde WEBgelden..En zo komen we op een zeer belangrijk onderdeel: het prijskaartje.



Het prijskaartje
• Hoe krijgen we financiering rond?
• Het proces dat we volgen
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Dat brengt me meteen op hoe we de financiering rondkrijgen. Vanzelf gaat dat natuurlijk nooit, vele obstakels moeten overwonnen worden. Het is een proces, waar we steeds de lijn volgen:Missie en visiePast de vraag bij onze missie en visie? Zo ja, hoe gaan we dit inpassen? Hoe krijgen we ruimte voor deze doelgroep, 18-23 jaar?GesprekHet gesprek aan gaan met de betreffende aanvrager. Eerst met de docent, bespreken wat we zouden kunnen doen, wat mogelijk en onmogelijk is, hoe we samen verder kunnen komen. De interne kosten qua tijd rekenen we hierbij niet.BudgetDan nadenken hoe we aan geld zouden kunnen komen > KvL is onze steun en toeverlaat als opstap financiering. Maar vraagt wel een duidelijke plan van aanpak, aansluiten bij de bouwstenen etc. ideaal om mee te nemen naar de directie om hen een worst voor te houden maar tegelijk inzet te vragenGewoon startenVervolgens gewoon beginnen vanuit de drive en passie van specialist en docent. Onmisbaar zonder hun inzet.BorgingOndertekenen van samenwerkingsovereenkomst zorgt voor borging en publiciteitGemeenteMet de eerste resultaten kunnen we in gesprek gaan met de gemeente om een ondersteuning te ontvangen om dit door te zetten. Zo hebben we de afgelopen jaren een paar duizend euro ondersteuning ontvangen.Toekomst



Begroting eerste 2 jaar

ROC KvL BE ROC KvL BE
inzet docenten 3.500€        3.600€     
activiteiten

training voorlezen stud.( 2e j) 750€            500€          
voorleeswedstrijd 5 gr.(2e j) 600€             600€         

boekenshow 5 gr.(1e j) 500€            500€          
leeskoffer (1e j) 500€            500€         

training vakdoc. leesplezier 500€            
monitor 250€            250€          
projectondersteuning vanuit bibl. 910€            1.750€     936€         936€         
aanschaf collectie € 750 pj 1.000€        750€         
inrichting dbos (kasten) 1.000€        
gratis pas studenten regio Aft à € 
30 (max 50) 1.500€     1.500€     
TOTAAL 4.500€     5.010€     3.250€  4.350€  2.686€  3.036€  

2017/2018 2018/2019



Begroting vanaf september 2019

vaste kosten 
per jaar

 prijs per 
groep PWO

Service 
mdw Juridisch Zorg

Media 
design TOTAAL

inzet docenten
training voorlezen studenten 100€                 
voorleeswedstrijd 100€                
groepsbezoek Eemhuis 100€                
leeskoffer per ca 30 boeken voor 
max 9 wkn 250€                
training vakdoc. leesplezier 500€                     
lessen Graphic Novels
monitor/motivatiemeter 250€                
20 u projectondersteuning vanuit 
bibl.  €                    760 
aanschaf collectie pj
TOTAAL  €                 1.260 

per afdeling gewenst aantal aangevenROC
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ToekomstMaar in de toekomst moeten gemeentes meer bezuinigen, dus kijken we ook verder. Vandaar de gesprekken met de directie van het ROC, die inmiddels voldoende gevoed was door docenten en er niet onderuit kom om duidelijke afspraken te maken en een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst te tekenen. En zo zijn we gekomen tot een soort raamwerk, waar de verschillende afdelingen op kunnen intekenen, waarbij de inzet vanuit de bibliotheek ook betaald wordt in combinatie met bijv. motivatiemeter. En voortaan sturen we dus een rekening. Over de verdere financiering voor het mbo-EVA maken we ons ook nog geen zorgen. We proberen bij de gemeente voor 2020 nog een paar duizend euro los te peuteren voor het komende jaar, handig voor extra activiteiten. Maar mocht dit niet lukken, dan is het draagvlak bij de beide mbo’s groot genoeg om geld in de samenwerking te steken. Zodat we op een zakelijke manier samenwerken, win- win voor beide kanten.



Draagvlak verder in de 
omgeving

• Strategie 
• Studenten de bibliotheek in
• Interne draagkracht
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strategieIn onze nieuwe beleidsstrategie hebben we bij de pijler Educatie en Onderwijs meteen de uitbreiding van leesondersteuning tot 23 jaar toegevoegd, wat zo ook terugkomt in de prestatievoorstellen naar de gemeente. Met alles wat we doen, zoals een ondertekening en de verteltassenactie, proberen we de publiciteit te halen en een foto in de lokale krant te plaatsen. Bij het bestuurlijk overleg met de gemeente vertellen we onze successen etc.studenten de bibliotheek inBij alle programmering proberen we ook de studenten een keer in de bibliotheek langs te krijgen om een evt. drempel weg te nemen. Maar ook om hen te wijzen op de studieruimten in de bibliotheek, de huiswerkbegeleiding studyshare rond examentijd.Interne draagkrachtEen uitdaging blijft het om ook onder collega’s draagkracht te vinden. Hen overtuigen van het belang van aandacht voor mbo-studenten lukt nog wel, maar collega’s die mee het programma kunnen uitvoeren zijn nog zeldzaam. � 



Samenvattend 

• Lange adem
• Gedreven specialist en een 

goed samenspel
• De inhoud en het belang 
• Wees duidelijk en zakelijk
• Grijp kansen
• Het belang van netwerken 
• Wees zichtbaar
• Gemeenten helpen
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Lange ademAls je volhoudt lukt het de zaak rond en draaiend te krijgen, al vraagt het vaak om een lange adem.Alles staat of valt met een gedreven specialist en een goed samenspelBegin altijd bij de inhoud en het belang van het onderwerpZo mogelijk met voorbeelden van wat je al bereikt hebt.Wees duidelijk en zakelijkGeef duidelijk aan dat wij expertise bieden en graag willen samenwerken, maar niet van de lucht kunnen leven.Begin gewoon en grijp je kansenJe hoeft niet alles afgetimmerd te hebben: begin gewoon en grijp je kansen. Enthousiaste docenten zijn het aanknopingspunt. Samen kun je dan in gesprek gaan met directie en evt. gemeente.Wees je bewust van je expertise en het belang van netwerkenDe bibliotheek is een belangrijke partner voor alle soorten scholen in het voorkomen van geletterdheid, waar je gezamenlijk vanuit verschillende kanten aan kunt werken.Wees zichtbaar: vertel je verhaalGemeentes meekrijgen is soms ook een zaak van lange adem. Maar gebruik de wegen die er zijn, zoals Kunst van Lezen die graag wil bijdragen met een startsubsidie. Als je eenmaal gestart bent heb je een verhaal zowel naar de gemeente als de directie van de school. Vertel steeds weer het verhaal van het belang van het bevorderen van leesplezier, van de expertise die de bibliotheek biedt. Besef dat wij gemeenten helpen hun onderwijstaak te doen en zeker op het gebied van preventie laaggeletterdheid. - 
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