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Als je lezen niet leuk vindt, dan heb je 

het juiste boek nog niet gevonden

Motto
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Steek uw vinger op als….
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Coördinatie

Wie werkt er op een mbo-school?

Wie staat er voor de klas?

Wie leest er regelmatig met de studenten?

Wie werkt er in een bibliotheek?

Wie van de bibliotheek werkt als leesconsulent op het mbo?

Wie van de bibliotheek werkt als collectioneur voor het mbo?

Wie is werkzaam bij een andere instelling dan mbo of bibliotheek?
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Inventariseren eerste gedachten: 

Wie zou het lezen in het mbo,

inclusief facilitering schoolbieb 

moeten betalen ?
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Succescriteria

1. Nabijheid

2. Deskundigheid

3. Collectie op maat

4. Enthousiaste docenten
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Het verhaal van KW1C

• Staat op het fundament van de schoolbiebs op de basisscholen in de gemeente ‘s-

Hertogenbosch.

• Een enthousiaste docent die contact opnam met de stadsbibliotheek.

• Nog een enthousiaste docent die contact opnam met de stadsbibliotheek.

• Gevolgd door een verkennend gesprek op strategisch niveau.

• Er is een pilot gestart.
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In het meerjarenplan KW1C staat:

• Om de doorstroomkansen van onze studenten verder te verhogen, nemen we in onze 

curricula nog meer elementen op die voor potentiele doorstromers relevant zijn: extra 

taalvaardigheid, extra rekenen en wiskunde, een extra vreemde taal.

• We blijven fors inzetten op verhoging van de taal- en rekenvaardigheid van onze 

studenten, omdat ze die vaardigheid broodnodig hebben om te kunnen stijgen op de 

maatschappelijke ladder.
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Aanleiding om een schoolbieb te realiseren:

• onderzoek wijst uit dat leesbevordering van groot belang voor de lees -en schrijfvaardigheid van mbo-
studenten;

• een goede en aantrekkelijke collectie is de basis voor het actief benutten van boeken in de lessen; 

• Koning Willem I College beschikt met de komst van de Bibliotheek op school over een collectie boeken die 
up-to-date, gevarieerd en aantrekkelijk samengesteld is;

• ‘nabijheid’ van zo’n collectie cruciaal is voor de vanzelfsprekende toegang voor alle studenten;

• begeleiding door professionals bij zowel het opbouwen als het onderhouden van de collectie, alsook bij 
het verder ontwikkelen van lezen in het onderwijsprogramma wenselijk is;

• inhoudelijke samenwerking tussen Koning Willem I College en bibliotheek een absolute voorwaarde is 
voor het ontwikkelen van lezen in het onderwijsprogramma op mbo. 

Onder een schoolbieb wordt verstaan een bibliotheek:

• met een actuele en gevarieerde collectie boeken;

• waarbij een professionele leesconsulent vanuit de bibliotheek betrokken is, gedurende de opstartjaren;

• waarvoor binnen Koning Willem I ruimtes worden gecreëerd;

• die geborgd is in het beleid van Koning Willem I en de bibliotheek.
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Projectdoelstelling

1. Het ‘vrij lezen’ is onderdeel van het onderwijsprogramma. Er is een meerjarige werkwijze 

leesbevordering op het KW1C geïmplementeerd, in eerste instantie voor de afdelingen 

die hiermee aan de slag willen;

2. Voorwaarde om doelstelling 1 te behalen, is het realiseren van drie fysieke schoolbiebs

op een onderwijsafdeling (oktober 2017) en per oktober 2018 uitgebreid naar vijf fysieke 

schoolbiebs. De schoolbiebs zijn te beschouwen als dependance van de Bibliotheek ’s-

Hertogenbosch.
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Onkosten pilot

verdeling financiën pilot

KW1C Babel Kunst van Lezen Cubiss Gemeente
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Projectplan
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Opschalen pilot

• ‘Waarom heeft mijn afdeling geen schoolbieb?’

• Niveau 2 heeft het zo hard nodig.

• Wat is de invloed van het vertrek van de voorzitter van College van Bestuur op de 

continuïteit van de pilot.

• Thema ‘Gelijke kansen’ in de kwaliteitsagenda 2019-2022.
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Kwaliteitsagenda 2019-2022

Doelen:

1. ‘Vrij lezen’ implementeren in het onderwijs

2. Aantal schoolbiebs opschalen

Als in de zomer van 2020 blijkt dat de pilot als geslaagd kan worden beschouwd, dan 

opnemen in de reguliere organisatie. Mijn rol is dan uitgespeeld voor de 1e 3 deelnemende 

afdelingen.
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Opzetten schoolbieb spannend?
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En ….er valt zoveel winst te behalen!



Mooi & minimale financiële investering
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