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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Lezen. Het laat zien dat 2018 voor Stichting 

Lezen een succesvol jaar is geweest. De samenwerking met andere partijen is versterkt, 

er zijn effectieve instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd en er zijn grote aan-

tallen mensen bereikt. Een jaar om met trots op terug te kijken. Dat doen we dan ook. 

Maar tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat zonder substantiële extra inzet de gewenste 

sterke leescultuur er niet zal komen. Sterker nog, onlangs werd uit tijdsbestedings-

onderzoek en De staat van het onderwijs van de Onderwijsinspectie duidelijk dat  

jongeren steeds minder graag en minder goed gaan lezen. Zozeer zelfs dat de Raad 

voor Cultuur en de Onderwijsraad inmiddels hebben opgeroepen tot een leesoffensief. 

Dat vergt extra middelen, scherp onderscheid naar doelgroepen, aandacht voor  

preventie en optimale samenwerking. 

Lezen staat aan de basis van alle leren. De mens als individu en de samenleving als  

geheel hebben baat bij een sterke leescultuur. 

Voor een sterke leescultuur is het van belang dat mensen, ongeacht hun leeftijd,  

kunnen lezen, willen lezen, blijven lezen en zich blijven ontwikkelen als lezer.

Alle aspecten die daarbij een rol spelen, zoals leescompetentie, leesmotivatie en  

literaire ontwikkeling, en de samenhang daartussen, zullen de komende jaren in de  

uitvoering van het leesbevorderingsbeleid nadruk hebben. 

Voor het creëren van een sterke leescultuur stelt Stichting Lezen de lezer centraal.  

Alle kinderen en jongeren, of het nu aarzelende of excellente lezers zijn, hebben een 

aanpak op maat nodig. 

De komende jaren gaat de zoektocht naar meer effectieve manieren om leesbevorde-

ring vorm te geven verder. Bij die zoektocht zullen kwaliteit van de leesbevordering, 

krachtenbundeling in de Leescoalitie en versterking en de kwaliteit van netwerken en 

samenwerkingen vooropstaan.

Inleiding
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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 gedaan in het belang van een 

sterke leescultuur. Wij danken onze samenwerkingspartners en het ministerie van OCW 

voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking.

Het eerste hoofdstuk bestaat uit een samenvatting op hoofdlijnen van beleid en activi-

teiten in 2018. De volgende vier hoofdstukken bevatten een nadere toelichting op de 

stand van zaken en ontwikkelingen in het verslagjaar, wat betreft de kerntaken die wij 

in het kader van het cultuurbeleid vervullen: • weten en meten • informeren, inspireren 

en activeren • experimenteren en innoveren • overtuigen en beïnvloeden. Het laatste 

hoofdstuk gaat in op de organisatie van Stichting Lezen.

De taak die Stichting Lezen vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal (2016-2019) 

heeft bij de preventie van laaggeletterdheid, krijgt invulling in het programma Kunst 

van Lezen en maakt geen deel uit van het takenpakket van Stichting Lezen als onder-

steunende instelling voor leesbevordering in de culturele basisinfrastructuur (BIS). 

Kunst van Lezen komt in dit verslag zijdelings aan de orde, namelijk daar waar het  

onlosmakelijk verbonden is met de structurele BIS-taken en daar waar het invloed 

heeft op de reguliere producten en activiteiten van Stichting Lezen. Voor de overzich-

telijkheid hebben we ervoor gekozen om het uitgebreide jaarverslag van Kunst van 

Lezen als aparte bijlage op te nemen en ook het overzicht van de activiteiten van de 

Leescoalitie in 2018 is in een aparte bijlage opgenomen.

Gerlien van Dalen, 

Directeur-bestuurder Stichting Lezen



Stichting Lezen is het landelijke kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en 

literatuureducatie. Als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het 

ministerie van OCW zet Stichting Lezen zich als ondersteunende instelling in de cul-

turele basisinfrastructuur (BIS) in voor het verbeteren van het leesklimaat en de lees-

cultuur. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen en jongeren van 0 - 20 jaar. Deze 

doelgroep wordt voornamelijk bereikt via intermediairs. Stichting Lezen stimuleert  

ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten ervoor te zorgen dat 

alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in 

lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kun-

nen ze uitgroeien tot blijvende lezers. Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen  

bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op  

elkaar af en stimuleert zij methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

Missie en visie

Stichting Lezen wil dat alle kinderen en jongeren opgroeien met en verknocht raken 

aan lezen en uitgroeien tot competente (literaire) lezers die zichzelf blijven ontwikke-

len. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om te ontdekken hoeveel plezier 

(voor)lezen kan geven. Om een passie voor lezen te ontwikkelen. Om boeken te kiezen 

die aansluiten bij hun belangstelling, leesniveau en literaire competenties en hen  

tegelijkertijd uitdagen om verder te kijken en hoger te reiken. Met het oog daarop  

genereert en verspreidt Stichting Lezen kennis over lezen en literatuureducatie en  

ondersteunt, inspireert en verbindt zij partijen die op dit terrein werkzaam zijn.
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Doelgroepen

Stichting Lezen is er primair op gericht om (toekomstige) intermediairs te ondersteunen, 

te inspireren en te motiveren: leerkrachten, pedagogisch medewerkers in de kinder-

opvang, boekhandelaren, bibliotheek- en jeugdgezondheidszorgmedewerkers en niet te 

vergeten (groot)ouders. Zij vervullen een sleutelrol in de (lees)opvoeding van kinderen 

en jongeren. Ook mbo’ers en hbo’ers die worden opgeleid voor functies in het onderwijs 

(pabo, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen) en opvoeding (pedagogisch  

medewerkers en onderwijsassistenten) behoren tot deze doelgroep. De activiteiten van 

Stichting Lezen gericht op deze doelgroep zijn als educatief te bestempelen.

Een secundaire doelgroep vormen de bestuurders en koepelorganisaties in de werelden 

van overheid, onderwijs, bibliotheekwezen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg.  

De intermediairs zijn sterk afhankelijk van de ruimte die de bestuurders hun bieden om 

werk te maken van leesbevordering. Daarom wil Stichting Lezen bestuurders, politici en 

beslissers bewust maken van de grote toegevoegde waarde van leesplezier en hen  

activeren om binnen hun instellingen structureel werk te maken van leesbevordering.

Strategische doelen

Stichting Lezen heeft in de periode 2017-2020 een aantal strategische doelen.  

In 2018 is daar nader invulling aan gegeven. Stichting Lezen wil:

I) Enthousiaste en deskundige leesbevorderaars maken van zo veel mogelijk 

mensen die met kinderen en jongeren werken en ouders stimuleren in hun rol 

als leesopvoeder.

Onze vlaggenschipprojecten, grote landelijk leesbevorderingscampagnes, van 

De Nationale Voorleesdagen tot De Inktaap, geven intermediairs concrete hand-

vatten om met kinderen en jongeren van lezen een feest te kunnen maken. 

II) De ervaringen van de intermediairs (laten) benutten bij de ontwikkeling en toepassing 

van methoden, producten, activiteiten en evenementen; wetenschappers, beslissers en 

professionals op het gebied van opvoeden, lezen en geletterdheid samenbrengen, zodat 

hun werk meer gezamenlijke focus en meer impact krijgt; de wisselwerking tussen onder-

zoek, beleid en praktijk optimaliseren.

De aanpak van Stichting Lezen wortelt in kennis en onderzoek. Stichting Lezen werkt 

steeds op het snijvlak van onderzoek en praktijk en zorgt voor intensieve interactie en 

wederzijdse versterking tussen beide. Deze wisselwerking is de basis van de beleids-

cyclus van Stichting Lezen en komt tot uitdrukking in de speerpunten van beleid en de 

activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd. Adviescommissies, congressen, expertmeetings 

en netwerkbijeenkomsten voorzien in kennisuitwisseling. Zo is in 2018 een beleidsnotitie 

verschenen over boek en burgerschap, waarna in een expertmeeting de verbinding  

tussen kennis en praktijk en vernieuwing is gelegd.

III) Bij zo veel mogelijk relevante bestuurders en beslissers op basis van betrouwbare en 

actuele kennis aandacht vragen voor (het belang van) leesbevordering. Dit gebeurt op 
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veel manieren. In 2018 is ook de politiek actief en met succes geïnformeerd. Zo zijn wij 

verheugd over de kamerbreed aangenomen motie-Asscher over het realiseren van een 

schoolbibliotheekvoorziening op elke school. Ook het inhoudelijk lunchprogramma voor 

stakeholders, dat in het kader van het jubileum van De Nationale Voorleeswedstrijd is 

georganiseerd voorafgaand aan de landelijke finale van de 25ste De Nationale Voorlees-

wedstrijd, creëerde bewustwording en nieuwe samenwerkingen.

Speerpunten

In de periode 2017-2020 focust Stichting Lezen zich in haar activiteiten op vier speer-

punten: 1) weten en meten, 2) informeren, inspireren en activeren, 3) experimenteren 

en innoveren en 4) overtuigen en beïnvloeden. Hieronder worden de in 2018 onderno-

men activiteiten binnen deze speerpunten toegelicht.

1 |  Weten en meten 

Stichting Lezen genereert en ontsluit kennis en onderzoeksgegevens, stelt deze  

beschikbaar aan het werkveld en bestuurders en maakt de vertaling naar beleid.

Onderzoek vormt de basis voor effectief leesbevorderingsbeleid. In samenwerking met 

universiteiten en hogescholen zorgt Stichting Lezen voor een onderzoeksagenda die 

inspeelt op actuele ontwikkelingen en op behoeften en ervaringen van het werkveld. 

Centrale onderzoeksthema’s in 2017-2020 zijn de doorgaande leeslijn, lezen en digitale 

media, en de leescultuur. Daarnaast voeren we evaluatie-, behoefte- en effectonderzoek 

uit of laten dit door onafhankelijke onderzoekers uitvoeren.

In 2018 is aan de onderzoeksagenda invulling gegeven met onze bijzonder hoogleraren 

Leesgedrag (Vrije Universiteit) en Lezen en digitale media (Universiteit Twente), door 

eigen onderzoek en extern onderzoek dat (deels) door Stichting Lezen wordt gefinan-

cierd, door samenwerking in consortia en door als maatschappelijk partner betrokken 

te zijn bij onderzoeksaanvragen van derden.

2 |  Informeren, inspireren en activeren

Stichting Lezen maakt kennis over lezen en leesbevordering toegankelijk voor de  

praktijk, en versterkt deskundigheid en samenwerking met en tussen professionele  

intermediairs in bibliotheek, boekenvak, onderwijs en kinderopvang.
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Kennisdeling vindt plaats via websites, brochures, het corporate tijdschrift Lezen,  

congressen, symposia, opleidingen, workshops, expertmeetings. Verder speelt Stichting 

Lezen in leesbevorderingscampagnes een actieve rol als financier en inhoudelijk regis-

seur, en in campagnes die mede ontwikkeld of uitgevoerd zijn door of met steun van 

Stichting Lezen, maar die door anderen worden uitgevoerd. 

Met alle leesbevorderingsprojecten zijn in 2018 in totaal ruim 1,3 miljoen  

intermediairs en algemeen publiek bereikt.

De programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school in het kader van 

Kunst van Lezen maken tevens deel uit van het speerpunt ‘informeren,  

inspireren en activeren’. Bijzonder project naast de reguliere programma’s 

was Lezen is leuk! en Vakantielezen! Dit project wordt gefinancierd door 

Stichting Kinderpostzegels en mede ondersteund door De Versterking.  

In het jaarverslag 2018 van Kunst van Lezen staat een overzicht van activi-

teiten in deze programma’s.

3 |  Experimenteren en innoveren

Op basis van haar kennis en input vanuit het werkveld werkt Stichting Lezen aan de 

ontwikkeling van nieuwe, effectieve methoden, producten, interventies en activiteiten 

en stimuleert zij de inbedding daarvan.

Parallel aan de onderzoeksagenda werkt Stichting Lezen aan een innovatieagenda.  

In de huidige periode ligt het accent op de doorgaande leeslijn, leessocialisatie,  

differentiatie, lezen in combinatie met digitale media en creatief schrijven.

Projectaanvragen

Per leeftijdsgroep is een klein budget beschikbaar voor innovatieve projecten rond 

kansrijke, nieuwe concepten, methodieken en interventies. Stichting Lezen heeft ook in 

2018 activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie gestimuleerd 

en ondersteund. In totaal zijn er in 2018 27 aanvragen binnengekomen; daarvan zijn er 

8 afgewezen en 19 toegekend. 

De pilots rond betrokkenheid van laaggeletterde ouders bij (voor)lezen in het kader 

van Kunst van Lezen (actielijn 4a van Tel mee met Taal) maken eveneens deel uit van 

het speerpunt ‘experimenteren en innoveren’. Hetzelfde geldt voor de pilots de Biblio-

theek op school voor mbo en pabo en de netwerken leesbevordering. Zie het jaarver-

slag 2018 van Kunst van Lezen voor een overzicht van activiteiten in deze pilots.

4 |  Overtuigen en beïnvloeden

Stichting Lezen investeert in het overtuigen en beïnvloeden van strategische partijen 

die ervoor kunnen zorgen dat er meer aandacht, tijd en geld wordt besteed aan lees-

bevordering in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg en het 

 bibliotheekveld. Om leesbevordering effectief te kunnen aanpakken, moeten beslissers 

in kinderopvang, (voor)school, jeugdgezondheidszorg, welzijn, het boekenvak en de  
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Bibliotheek doordrongen zijn van het belang van lezen en van een integrale aanpak  

van (laag)geletterdheid. Voorlichting en bewustwording en beïnvloeding van het beleid 

blijven daarom noodzakelijk.

In afstemming met de Raad van Toezicht is de keuze gemaakt om het onderwijs prioriteit 

te geven. Het onderwijs is volop in ontwikkeling (Curriculum.nu) en thema’s als gelijke 

kansen en burgerschap bieden aanknopingspunten om het lees bevorderingsbeleid  

verder te verankeren in het onderwijs. 

Overleg en krachtenbundeling

Om samen sterk te kunnen staan voor (literair) lezen, blijft Stichting Lezen investeren 

in overleg en krachtenbundeling, onder andere via de Leescoalitie, en goede relaties 

met partnerorganisaties in de werelden van overheid, (voor)scholen, bibliotheken, 

boekhandel, uitgeverij, welzijn, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Ook inves-

teert Stichting Lezen in de samenwerking binnen het Letterenhuis: de samenwerking 

tussen de Schrijverscentrale, het Letterenfonds en Stichting Lezen heeft inmiddels een 

structureel karakter gekregen.

Stichting Lezen is kernpartner van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF).

In Europees verband maakt Stichting Lezen deel uit van EURead; directeur-bestuurder 

Gerlien van Dalen is vicevoorzitter.

Ook zijn er contacten over leesbevordering vanuit bibliotheken op mondiale schaal  

via coördinator Kunst van Lezen Adriaan Langendonk, die voorzitter is van de sectie  

Literacy & Reading van de IFLA.



Stichting Lezen genereert en ontsluit kennis en onderzoeksgegevens, stelt deze 
beschikbaar aan het werkveld en bestuurders en maakt de vertaling naar beleid.

Onderzoek vormt de basis voor effectief leesbevorderingsbeleid. In samenwerking met 

universiteiten en hogescholen zorgt Stichting Lezen voor een onderzoeksagenda die  

inspeelt op actuele ontwikkelingen en op behoeften en ervaringen van het werkveld. 

Onderzoeksagenda

In 2018 is aan de onderzoeksagenda invulling gegeven via de door Stichting Lezen  

geïnitieerde leerstoelen Leesgedrag (Vrije Universiteit) en Lezen en digitale media  

(Universiteit Twente), door eigen onderzoek en extern onderzoek dat (deels) door 

Stichting Lezen wordt gefinancierd, via samenwerking in consortia en door als maat-

schappelijk partner betrokken te zijn bij onderzoeksaanvragen van derden.

In 2018 is onderzoek opgestart naar het kritisch lezen van cultureel diverse teksten, in 

samenwerking met de Universiteit Tilburg en de Marnix Academie in Utrecht. Daarnaast 

zijn er enkele onderzoeken afgerond, zoals een marktonderzoek naar het leesgedrag 

van Nederlanders met en zonder migratieachtergrond; een literatuur- en gebruikers-

studie naar de opbrengsten van auteursbezoeken in het onderwijs (in samenwerking 

met de Schrijverscentrale); een onderzoek naar de effecten van ingebouwde vragen in 

prentenboeken op ouder-kindinteracties en verhaalbegrip; een literatuuronderzoek 
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naar de leesontwikkeling van tweetalige, Friese kinderen; een verkennend onderzoek 

naar de rol van (voor)lezen in samengestelde gezinnen. Ook heeft Stichting Lezen in 

het kader van Kunst van Lezen veel tijd besteed aan de begeleiding van drie weten-

schappelijke evaluatiestudies naar de effecten van BoekStart, De Bibliotheek op school 

po en vo en de VoorleesExpress.

Al deze onderzoeken legden aspecten bloot van succesvolle leesbevordering en speci-

fieke aanpakken voor specifieke doelgroepen. De resultaten van de onderzoeken zijn 

gedeeld via persberichten, nieuwsbrieven, op onze website Leesmonitor.nl en op con-

gressen en expertmeetings van zowel Stichting Lezen als van derden.

1.1 Activiteiten in het kader van de leerstoelen 

Bijzonder hoogleraar Leesgedrag, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Roel van Steensel – per 1 mei 2016 vanwege Stichting Lezen  

aangesteld aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar 

Leesgedrag – heeft het afgelopen jaar diverse onderzoeken begeleid.  

Zo lopen er momenteel twee promotietrajecten aan de VU: een studie  

naar de langetermijneffecten van BoekStart en een evaluatie van de  

intensivering van de Bibliotheek op school in het basisonderwijs. Beide  

onderzoeksprojecten zullen in de loop van 2019 worden afgerond.

Van Steensel was in 2018 als hoofd- en medeaanvrager betrokken bij diverse onder-

zoeksaanvragen.

Gehonoreerde aanvragen

-  Een onderzoek naar ICT-ondersteuning van studerend lezen in het vmbo, een studie  

 die wordt uitgevoerd aan de Radboud Universiteit in het kader van een RAAK PRO-  

 project (medeaanvrager).

-  Een postdoc-project in het kader van NRO Langlopend Praktijkgericht Onderzoek  

 bij Onderwijspedagogiek (VU). Het project evalueert een methode voor motiverend  

 onderwijs in begrijpend lezen in de vroege schoolperiode (medeaanvrager).

-  Een promotietraject in het kader van de NWO-Promotiebeurs Leraren; het project  

 richt zich op de effecten van literaire gesprekken op de leesmotivatie en literaire  

 competentie van vwo-leerlingen (hoofdaanvrager).

Andere activiteiten

Daarnaast wordt er vanuit de leerstoel geparticipeerd in een groot NRO-onderzoek naar 

innovaties in de VVE: een experiment met de introductie van digitale prentenboeken in 

laagopgeleide en migrantengezinnen.

Verder begeleidde Van Steensel verschillende onderzoeken aan de Erasmus Universi-

teit: onder andere een meta-analyse naar de effecten van family literacy-programma’s 

voor laagopgeleide ouders (NRO Overzichtsstudies), twee onderzoeken naar de effecten 

van stimulering van de geletterde thuisomgeving via het programma VVE Thuis (NRO 

Ouderbetrokkenheid; RAAK PRO: promotie 15 november 2018) en een onderzoek naar 
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de effecten van de VoorleesExpress (Kunst van Lezen). Voor NRO en de Inspectie van 

het Onderwijs voerde Van Steensel met Thoni Houtveen en Sanneke de la Rie een litera-

tuurstudie uit naar effectief onderwijs in begrijpend lezen en leesmotivatie met het oog 

op het peilingsonderzoek Begrijpend Lezen 2021.

Lopende aanvragen

RAAK-PRO (Laagopgeleide ouders betrekken bij de geletterde ontwikkeling van hun 

jonge kind: Het belang van maatwerk) met Hogeschool Rotterdam (Amos van Gelderen) 

en Radboud Universiteit Nijmegen (Natascha Notten); NRO (Effecten van meer uren 

voorschoolse educatie) met Kohnstamm Instituut en Universiteit van Amsterdam.

Tevens heeft Van Steensel opnieuw de cursus Leessocialisatie (mastercursus VU) ge-

geven. Vanwege het beperkte aantal studenten dat aan de master Nederlandse Letter-

kunde deelneemt, wordt de cursus volgend jaar samengevoegd met de cursus Literacy 

Development bij Toegepaste Taalwetenschap, die Van Steensel mede zal coördineren.

Ook heeft Van Steensel scriptieonderzoeken begeleid.

Daarnaast heeft hij diverse (keynote)lezingen gegeven:

op de Dag van de Talen, Kunst & Cultuur (26 januari), bij het Landelijk Netwerk Taal  

(5 april), bij de Dag van het Literatuuronderwijs (7 november), op de conferentie Early 

Childhood Care and Education Studies (14 november), op het symposium Literatuur 

voor de klas (16 november) en bij het Wetenschappelijk Congres van Stichting Lezen 

(13 december).

Verder was Van Steensel lid van de redactieraad Reading Research Quarterly; voorzitter 

van de wetenschappelijke begeleidingscommissie Het Peutercollege; juryvoorzitter van 

de scriptieprijs Stichting Lezen/Iedereen Leest; vakinhoudelijk expert bij de ontwikkel-

groep Nederlands Curriculum.nu; lid van de externe begeleidingscommissie promotie-

onderzoek Kim van Ammel (Universiteit Gent); mede-winnaar van de Editors’ Choice 

Award 2018 Review of Education; reviewer bij een hele reeks journals.

Bijzonder hoogleraar Lezen en digitale media, Universiteit Twente

Sinds 1 maart 2016 vervult prof. dr. Eliane Segers vanwege Stichting Lezen 

de bijzondere Leerstoel Lezen en Digitale Media, verbonden aan de Univer-

siteit Twente. 

Onderzoek

In het derde jaar van haar aanstelling, in 2018, heeft mevrouw Segers haar 

onderzoekslijn gecontinueerd.

Als eerste is het onderzoek rondom de digitale thuisomgeving afgerond en is het  

onderzoek verwerkt in een artikel. Dit zal in februari 2019 worden ingediend bij een  

wetenschappelijk tijdschrift. 
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Als tweede is het onderzoek rondom het Reading-to-Go-lab in een afrondende fase  

beland en wordt op dit moment gewerkt aan de finalisering van data-analyse en het 

verwerken van de resultaten in een wetenschappelijke publicatie. Het Go-Lab is een 

online experimenteeromgeving voor kinderen, waarbij ze in virtuele labs experimenten 

kunnen uitvoeren. De omgeving voorziet in teksten die uitleg geven over de theore-

tische achtergronden. De les die is ontwikkeld staat online: https://www.golabz.eu/ils/

elektrische-circuits. De dataverzameling en -verwerking van het onderzoek is inmiddels 

afgerond. Op dit moment wordt het wetenschappelijke artikel geschreven, waarna  

output richting het praktijkveld kan worden gerealiseerd. 

Verder wordt gewerkt aan de output van eerder verzamelde data omtrent het lezen van 

hyperteksten (Segers, Hebinck & Veldkamp, in prep) en het lezen met of zonder audio 

van multimediateksten (Segers, Van Dijk, & Van der Meij, in prep). Ook is mevrouw  

Segers samen met de heer Van Steensel bezig met de verwerking van de gegevens van 

het leesmotivatie-onderzoek die in samenwerking met Stichting Lezen zijn verzameld. 

De data-analyse is afgerond, en in 2019 zal de uitkomst worden verwerkt in een hoofd-

stuk dat wordt opgenomen in het boek naar aanleiding van het wetenschappelijk  

congres van Stichting Lezen.

Op dit moment lopen tot slot nog twee studies, in samenwerking met masterstudenten. 

De eerste studie gaat in op het integreren van informatie uit meerdere teksten die  

elkaar tegenspreken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder mbo-studenten, waarbij 

één groep vier teksten individueel leest en verwerkt en een andere groep in viertallen 

werkt. De tweede studie gaat over het leren lezen van Chinese karakters met behulp 

van digitale ondersteuning, waarbij een groep studenten karakter + audio krijgt, en  

een tweede groep ook een visuele ondersteuning van de mondbeweging van een  

moedertaalspreekster. 

Perspectief

Voor de continuering van de onderzoekslijn in Enschede, zal voor de zomer van 2019 

gewerkt worden aan een onderzoeksaanvraag, waarbij het doel is om het Reading-to-

Go-lab-onderzoek te continueren, met een focus op het vmbo. Gesprekken zijn reeds 

gevoerd voor een mogelijke samenwerking met Saxion Hogeschool.

Daarnaast lopen gesprekken met Kennisnet (Remco Pijpers) over een consortium van 

onder andere tien schoolbesturen primair onderwijs, die een samenwerking willen om-

trent digitale geletterdheid. Dit sluit aan bij lopend onderzoek aan de UT van Maaike 

Heitink. 

1.2 Onderzoek verricht door Stichting Lezen

Lezen in het Nederlands en Lêze yn it Frysk

Ongeveer de helft van de kinderen in Friesland groeit op met het Fries als moedertaal. 

Kinderen krijgen deze taal ook mee in de kinderopvang, op school en in de publieke 
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ruimte. In het leven van Friese kinderen is de Friese taal 

alomtegenwoordig. Desalniettemin kunnen zij niet alle-

maal goed lezen in het Fries. Dit is een gemis, want zo 

hebben zij geen volledige toegang tot de rijkdom van hun 

taal.

In deze literatuurstudie wordt ingezoomd op de taal- en 

leesontwikkeling van Friese kinderen. Hoe verloopt deze 

ontwikkeling precies, wat zijn de voordelen van meer-

taligheid in het algemeen en specifiek voor het kunnen 

lezen in meerdere talen, en hoe kunnen kinderen het 

beste ondersteund worden om succesvolle, meertalige 

lezers te worden (zowel thuis als in het onderwijs)? 

Lezen in het Nederlands en Lêze yn it Frysk is uitgevoerd 

door Stichting Lezen, in samenwerking met het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân, onder 

begeleiding van Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid aan de NHL Stenden  

Hogeschool. Het onderzoek is in 2018 in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofd-

stad op het congres Lezen Centraal gepresenteerd.

Daarnaast voert Stichting Lezen onderzoek uit naar bijvoorbeeld leesmotivatie, digitaal 

lezen en andere relevante hiaten in de doorgaande leeslijn.

1.3 Externe onderzoeken

In 2018 zijn onderzoeksaanvragen toegekend rond de onderwerpen interactief voor-

lezen (Erasmus Universiteit), motivatie van kinderen voor lezen (Vrije Universiteit) en 

cultuurkritische geletterdheid (Universiteit Tilburg). Hieronder volgt een beschrijving 

van de in 2018 afgeronde onderzoeken.

Vraag maar raak!

In deze publicatie is onderzocht wat er gebeurt wanneer kinderboeken worden uit-

gerust met ingebouwde inferentievragen. Kunnen kinderen dan makkelijker verbanden 

leggen tussen de verschillende gebeurtenissen in de tekst? Gaan ouders meer (inhou-

delijke) vragen stellen tijdens het voorlezen als zij hiervoor concrete handvatten krijgen 

aangereikt? En groeit daardoor ook het verhaalbegrip van hun kinderen?

Uit dit onderzoek blijkt dat ingebouwde inferentievragen inderdaad van invloed zijn op 

de voorleesinteractie. Ouders en kinderen produceerden tijdens het voorlezen van ver-

halen mét ingebouwde inferentievragen bijna twee keer zo veel uitingen als tijdens het 

lezen van verhalen zónder inferentievragen. Kinderen deden daarnaast meer voorspel-

lingen over het verdere verloop van het verhaal en gaven vaker verklaringen of uitleg 

bij gebeurtenissen.

Hoewel de vragen niet leidden tot een direct effect op verhaalbegrip, lijkt het inbouwen 

van inferentievragen een goede methode te zijn om ouders en kinderen tot verdieping 

en leren te laten komen tijdens het voorlezen.
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Leesgedrag van Nederlanders met en zonder migratieachtergrond 

Verkennend onderzoek naar het leesgedrag van ‘nieuwe’ Nederlanders. Het onderzoek 

is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Stichting 

Lezen. Resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd op bibliotheekinzicht.nl en 

leesmonitor.nl.

Opbrengsten auteursbezoeken

In opdracht van Stichting Lezen en De Schrijvers-

centrale heeft een onderzoeksconsortium gekeken naar 

de invloed van auteursbezoeken op het leesgedrag en 

de leesmotivatie van kinderen. Het onderzoek bestond 

uit een (internationaal) literatuuronderzoek en een  

gebruikersonderzoek onder leerlingen, docenten,  

organisatoren (bibliothecarissen en leesconsulenten) 

en auteurs. Lisanne Bos heeft de literatuurstudie  

verricht, waarna onderzoeksbureau Oberon het kwanti-

tatieve onderzoek heeft verricht. Met medewerking van 

Natascha Notten, socioloog aan de Radboud Universiteit, 

zijn beide onderzoeken uitgevoerd en als een geïnte-

greerd geheel gepresenteerd: Dichter bij de schrijver, 

dichter bij lezen.

Rol van lezen in samengestelde gezinnen

Verkennend onderzoek van Natascha Notten (Radboud Universiteit) naar de rol van 

(voor)lezen in samengestelde gezinnen. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is 

om ook in eenouder- en samengestelde gezinnen voldoende tijd en aandacht voor 

(voor)lezen en andere elementen van de leesopvoeding in te ruimen.

Onderzoek Kunst van Lezen

De hierboven genoemde onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de onder-

zoeksagenda in het beleidsplan Lezen voor het leven in het kader van de culturele ba-

sisinfrastructuur (BIS). Daarnaast worden er grootschalige onderzoeken begeleid ter 

ondersteuning en onderbouwing van de diverse programma’s van Kunst van Lezen. Het 

gaat om de volgende onderzoeken:

• BoekStart op Termijn, promotieonderzoek van Merel de Bondt, onder supervisie  

 van prof. dr. Roel van Steensel aan de Vrije Universiteit Amsterdam;

• de Bibliotheek op school basisonderwijs, promotieonderzoek van Lisa van der Sande,  

 onder supervisie van prof. dr. Roel van Steensel;

• de Bibliotheek op school vmbo, promotieonderzoek van Ilona Wildeman, onder  

 supervisie van prof. dr. Roel van Steensel.

Deze drie onderzoeken vinden plaats aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

• Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vond onder leiding van prof. dr. Roel van  

 Steensel een onderzoek plaats naar het programma de VoorleesExpress. De onder- 

 zoeksresultaten kwamen in het voorjaar van 2019 beschikbaar.
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1.4 Onderzoeksconsortia

Stichting Lezen is kernpartner van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform 

voor de boekensector, en werkt samen in diverse consortia. In 2018 zijn met deze  

consortia de volgende onderzoeksprojecten gerealiseerd.

SMB Onderzoek

Stichting Marktonderzoek Boekenvak laat elke drie maanden onderzoek doen naar  

het leesgedrag van de Nederlandse bevolking. Voor Stichting Lezen is deelname een 

manier om de stand van zaken in kaart te brengen. De enquêtes geven inzichten in het 

(voor)lezen van boeken, bibliotheek- en boekhandelbezoek en trends en ontwikkelingen. 

Daarnaast zijn er jaarlijks twee thematisch georiënteerde metingen. In 2018 hadden 

deze betrekking op het leesgedrag van jongeren en jongvolwassenen (12- tot 25-jarigen) 

en e-boeken. Tevens is een verdiepende analyse gepubliceerd naar trends en ontwikke-

lingen in lezen, kopen en lenen van boeken, tussen 2009 en 2018. Het webinar hierover 

trok honderd luisteraars. 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), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Stichting Collectieve 

Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) partner.

De impact van het boek

In het voorjaar van 2019 is de studie De impact van het boek aangeboden aan minister 

Van Engelshoven. 
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De impact van het boek is een analyse van de impact van lezen op mens en maatschap-

pij. Deze analyse werd door Blueyard uitgevoerd in opdracht van KVB Boekwerk, het 

kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Stichting Lezen is samen met de 

KBb, de GAU, het Nederlands Letterenfonds en de CPNB kernpartner van KVB Boekwerk.

Deze analyse is mede tot stand gekomen dankzij de onderzoeken, kennis en expertise 

van Stichting Lezen; voorbeelden zijn Wat doet het boek en het Leesmonitor Magazine 

Wat beweegt het boek, beide uit 2017. Namens Stichting Lezen heeft Jette van den  

Eijnden zitting gehad in de begeleidingscommissie. Deze studie is in 2018 voorbereid. 

Het Taalvak Nederlands Onderzocht, basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

2017, uitgevoerd in 2018 

Het Taalvak Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoeks-

publicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs en naar Nederlands in het 

voortgezet of secundair onderwijs, en naar Nederlands als tweede taal in het volwas-

senenonderwijs. De onderzoeken zijn uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen en Suriname. 

De website wordt jaarlijks geactualiseerd met een literatuuronderzoek naar publicaties 

die in het voorgaande jaar zijn verschenen. HTNO voor het basisonderwijs is een samen-

werking met de Nederlandse Taalunie en de Universiteit Gent; HTNO voor het voortgezet 

onderwijs is een samenwerking met de Nederlandse Taalunie en de Universiteit van 

Amsterdam. Alle beschrijvingen zijn via de website van de Nederlandse Taalunie te 

doorzoeken en te lezen: http://taalunieversum.org/inhoud/onderzoek/maak-kennis-

met-htno. In 2018 zijn ongeveer 75 publicaties beschreven, waarvan ruim de helft gaat 

over lees- en literatuuronderwijs.

1.5 Stichting Lezen als maatschappelijk partner bij onderzoeksaanvragen

Stichting Lezen heeft een beperkt eigen onderzoeksbudget. Om grootschalig onderzoek 

naar lezen en leesgedrag te kunnen realiseren, is Stichting Lezen in 2018 betrokken ge-

weest bij diverse onderzoeksaanvragen van onderzoekers verbonden aan universiteiten 

en hogescholen. Het gaat om de volgende aanvragen:

Hoofdaanvrager

Roel van Steensel (EUR)

Sanne Parlevliet (RuG)

Hogeschool Rotterdam

Onderzoeksproject

Laagopgeleide ouders betrekken bij 

de talige en geletterde ontwikkeling 

van hun jonge kind

Out of the book closet. Children  

literature’s influence on adolescents’ 

attitudes toward sexual and gender 

identity

Laagopgeleide ouders betrekken bij 

de geletterde ontwikkeling van hun 

jonge kind: Het belang van maatwerk

Call/soort aanvraag

NRO Langlopend praktijk-

onderzoek – 2e ronde

NWA-ORC 2018

RAAK PRO

Status toegekend/afge-

wezen/in behandeling

afgewezen

Afgewezen, kleinere aanvraag 

toegekend vanuit Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

Seksualiteit 

In behandeling
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1.6 Samenvattend overzicht uitgevoerde activiteiten in het kader van  

 ‘weten en meten’

In 2018 hebben zestien onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden. Het betreft het werk 

van de hoogleraren, de reguliere en verdiepende metingen van SMB, HTNO po en vo.

De onderzoeken naar het leesgedrag van Nederlanders met en zonder migratieachter-

grond, en onderzoeken naar verhaalmotivatie en cultuurkritische geletterdheid in de 

praktijk lopen. De onderzoeken naar interactief voorlezen, opbrengsten auteurs-

bezoeken, lezen in het Fries, en de rol van (voor)lezen in samengestelde gezinnen  

zijn afgerond.

2018 activiteitenplan    2018 werkelijk

school openbaar school openbaar

aantal bereik aantal bereik aantal bereik aantal bereik

Kerntaak: 

weten en meten

leerstoel Leesgedrag

leerstoel Lezen en digitale media

SMB

SMB verdiepende analyse

SCP Lees:Tijd

HTNO po

HTNO vo

Onderzoeksaanvragen

Totaal weten en meten 0 0

1 

1

4

1

1

1

1

1

11 0 0 0

1 

1

4

1

0

1

1

3

4

16 0

-  Mediabereik nieuwe Nederlanders

-  Waarom kinderen niet meer lezen

-  Cultuurkritische geletterdheid

Onderzoek afgerond

-  Vraag maar raak!

-  Auteursbezoeken

-  Lezen in het Fries 

-  Rol lezen in samengestelde gezinnen
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Stichting Lezen stimuleert en faciliteert activiteiten en samenwerking in het 
werkveld van intermediairs door kennisdeling, deskundigheidsbevordering en 
landelijke campagnes en programma’s.

2.1 Kennisdeling

Stichting Lezen maakt kennis over lezen en leesbevordering in de praktijk zichtbaar, en 

versterkt deskundigheid en samenwerking met en tussen professionele intermediairs 

in bibliotheek, boekenvak, onderwijs en kinderopvang.

Kennisdeling vindt plaats via websites, brochures, het corporate tijdschrift Lezen,  

congressen, symposia, opleidingen, workshops, expertmeetings en leesbevorderings-

campagnes. 

Docenten, lerarenopleiders, onderwijsadviseurs en beleidsmedewerkers nemen deel 

aan adviescommissies waarin Stichting Lezen regelmatig haar beleid afstemt met de 

praktijk.

Kerntaak 2:  Informeren,  inspireren en act iveren
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Websites

Lezen.nl

Lezen.nl is de corporate website van Stichting Lezen. Gebruikers kunnen hier onder  

andere informatie vinden over leesbevordering en Stichting Lezen, publicaties down-

loaden en projectaanvragen indienen.

Aantal sessies 2018: 143.453.

Aantal unieke bezoekers 2018: 92.981.

Leesmonitor.nl

Leesmonitor.nl geeft toegankelijke en compacte informatie over de meest recente  

inzichten in, en feiten over leesgedrag, leesmotivatie en leesvaardigheid. In 2018 is de 

website geactualiseerd en uitgebreid, evenals het Engelstalige deel, dat is toegevoegd 

om internationale kennisuitwisseling te bevorderen. 

Aantal sessies 2018: 34.001.

Aantal unieke bezoekers 2018: 23.623.

Leesmonitor Het Magazine

Als spin off van de website Leesmonitor.nl verschijnt er elk jaar een magazine rond  

een specifiek thema. In december 2018 verscheen Leesmonitor Het Magazine onder de 

titel: Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar, in een oplage van 4.200. Het magazine 

werd gepresenteerd op het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen en is verder 

verspreid op congressen van derden en verzonden naar relaties en andere geïnteres-

seerden.

Leesplan.nl

Leesplan.nl geeft scholen en kinderopvanginstellingen houvast bij het vormgeven  

van een doorgaande leeslijn en leesbeleid. In 2018 is de website geëvalueerd en  

geactualiseerd.

Aantal sessies 2018: 20.025.

Aantal unieke bezoekers 2018: 12.993.

Sociale media en digitale nieuwsbrief

De sociale media spelen een ondersteunende rol voor de websites en de andere  

communicatie van Stichting Lezen. Het zijn belangrijke platforms. Zo groeide het aantal 
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volgers op Twitter van 4.641 in 2017 naar 5.239 in 2018, het 

aantal volgers op Facebook van ruim 4.400 in 2017 naar 5.116 

in 2018 en het aantal volgers op LinkedIn van ruim 2.100 in 

2017 naar 3.511 in 2018. Stichting Lezen is ook actief op Insta-

gram (1.820 volgers) en Twitter 5.452 volgers.

In 2018 zijn er 7 digitale nieuwsbrieven verstuurd.

We zien een intensiever gebruik door onze doelgroep. Het  

afgelopen jaar trokken de websites minder unieke bezoekers, 

maar nam het aantal bezoeken fors toe. Het lijkt erop dat het 

aantal gerichte bezoeken toeneemt. Ook voor de Kunst van  

Lezen-programma’s zijn er diverse websites. Deze worden 

deels beheerd door externe partijen. Daarnaast heeft Stichting 

Lezen diverse kleinere websites gekoppeld aan een specifiek 

leesbevorderingsproject, bijvoorbeeld De Nationale Voorlees-

wedstrijd voor het basisonderwijs. Sociale media versterken 

de aandacht voor de activiteiten en de websites. Deze worden 

goed gevolgd, zowel op Facebook als op Twitter heeft Stichting 

Lezen ruim 5000 volgers.

Brochures, onderzoekspublicaties, tijdschrift Lezen

Onderzoekspublicaties (pdf en Eburon)

In 2018 zijn er 6 onderzoekspublicaties in de Stichting Lezen-reeks verschenen;  

in de Eburon-reeks verscheen geen publicatie. De digitale publicaties zijn 5.804 keer 

gedownload. Onderstaand een overzicht van de verschenen publicaties.

Lezen op het vmbo: een stand van zaken

In opdracht van Stichting Lezen vroeg DUO Onderwijsonderzoek 358 vmbo-docenten 

Nederlands naar hun ervaringen met leesbevordering op school en in de klas. Daar-

naast werden 2 verdiepende groepsdiscussies met vmbo-docenten gehouden.

80% van de vmbo-docenten in deze studie geeft aan dat leesbevordering is (of zal  

worden) opgenomen in het taalbeleid van hun school. Vrijwel alle vmbo-docenten 

(99%) ondernemen daarnaast leesactiviteiten met hun leerlingen. Het vaakst besteden 

zij tijd aan vrij lezen (67% doet dat minstens 1 keer per week), voorlezen (28%) en het 

geven van boekadviezen (26%).

Hoewel veel docenten met enthousiasme werken aan leesbevordering, constateren  

zij enkele hardnekkige drempels. Zo heeft lezen onder leerlingen een ‘suf’ imago (64% 

van de docenten geeft dit aan), is het leesniveau vaak te laag (41%) en is er te weinig 

tijd in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen (44%).

Met het oog op het slechten van deze drempels en het voorkómen van laaggeletterdheid 

is het inzetten op lezen en leesbevordering bittere noodzaak. Dit onderzoeksrapport  

en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien, kunnen bijdragen aan het nog beter 

vormgeven van lezen en leesbevordering in de toekomst.
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Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering

In het voorjaar van 2017 is door Kantar Public een onderzoek gestart naar de bekend-

heid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder ouders uit verschil-

lende sociale klassen (laag, midden, hoog). Het onderzoek bestaat uit drie fasen. In de 

eerste fase is door middel van een screening de bekendheid en het bereik van het 

BoekStartkoffertje onderzocht. Daarna is via een vragenlijst uitgevraagd hoe ouders 

het BoekStartkoffertje waarderen. In de laatste fase zijn verdiepende gesprekken  

gevoerd, waarbij specifiek ingezoomd is op de opvattingen van ouders uit de laagste 

sociale klasse over de waardering en het gebruik van het BoekStartkoffertje.

Ouders over Tomke. Het effect van Tomke op de taalontwikkeling van peuters  

in Friesland

Al meer dan twintig jaar maken peuters in Friesland kennis met het Friestalige jongetje 

Tomke. Tomke speelt de hoofdrol in diverse Friese verhaaltjes, liedjes en andere pro-

ducten en activiteiten.

De producten en activiteiten rond Tomke hebben als doel te zorgen voor een rijke, 

meertalige omgeving om zo de taalontwikkeling en het leesplezier bij kinderen te  

stimuleren. Het project beoogt dit doel te bereiken door peuters in contact te brengen 

met Friestalig (lees)materiaal en door ouders en professionals te informeren over de 

meerwaarde van meertaligheid.

Tot op heden doet Tomke dit met succes. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het 

voorlees- en taalstimuleringsproject grote bekendheid geniet en veelvuldig wordt  

gebruikt in de kinderopvang. Het was echter nog niet bekend hoe vaak de Tomke- 

materialen precies door ouders worden gebruikt en of ouders de waarde inzien van 

meertalig voorlezen.

Ouders over Tomke brengt hier verandering in. In opdracht van het Platfoarm Lêsbe-

foardering Fryslân vroeg onderzoeksbureau Partoer 345 ouders in Friesland naar hun 

ervaringen met en hun oordeel over Tomke. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle onder-

vraagde ouders (98%) bekend zijn met Tomke en dat het overgrote deel van hen (92%) 

het belangrijk vindt dat Tomke de Friese taal stimuleert. De meeste ouders geven daar-

naast aan dat Tomke hen aanzet om meer met (de Friese) taal te doen, bijvoorbeeld 

door vaker in het Fries voor te lezen.
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Lezen in het Nederlands en Lêze yn it Frysk

In deze literatuurstudie wordt ingezoomd op de taal- en leesontwikkeling van Friese 

kinderen. Hoe verloopt deze ontwikkeling precies, wat zijn de voordelen van meertalig-

heid in het algemeen en specifiek voor het kunnen lezen in meerdere talen, en hoe  

kunnen kinderen het beste ondersteund worden om succesvolle, meertalige lezers te 

worden (zowel thuis als in het onderwijs)? Deze vragen staan in dit rapport centraal.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Lezen, in samenwerking met het Platfoarm 

Lêsbefoardering Fryslân, onder begeleiding van Alex Riemersma, lector Fries en Meer-

taligheid aan de NHL Stenden Hogeschool. Het onderzoek is in 2018 in het kader van 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad op het congres Lezen Centraal gepresenteerd.

Vraag maar raak!

In deze publicatie is onderzocht wat er gebeurt wanneer kinderboekjes worden  

uitgerust met ingebouwde inferentievragen. Kunnen kinderen dan makkelijker verban-

den leggen tussen de verschillende gebeurtenissen in de tekst? Gaan ouders meer  

(inhoudelijke) vragen stellen tijdens het voorlezen als zij hiervoor concrete handvatten 

krijgen aangereikt? En groeit daardoor ook het verhaalbegrip van hun kinderen?

Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

Ontmoetingen tussen schrijvers en lezers zorgen ervoor dat verhalen en literatuur 

zichtbaar en tastbaar worden. Wereldwijd worden schrijvers uitgenodigd op scholen  

of andere plekken om lezen een impuls te geven. Welke bijdrage een schrijversbezoek 

levert aan leesbevordering en welke factoren invloed hebben op die bijdrage, in deze 

tijd en met de kennis van nu – dat is het onderwerp van het voorliggende onderzoek, 

dat in opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale tot stand kwam. 

Beleidsnotities

Nederlands in het mbo

Stichting Lezen onderzoekt hoe leesbevordering in het mbo duidelijker op de kaart  

kan worden gezet. Daarbij is het van cruciaal belang om aan te sluiten bij de huidige 
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ontwikkelingen in het mbo-veld. Dit document dient als een stand-van-zaken-paper 

waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van  

Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid. Relevante ontwikkelingen en mogelijk-

heden worden beschreven, met als doel aanknopingspunten te vinden voor leesbevor-

dering in het mbo.

Dit document dient als input voor de gesprekken die Stichting Lezen gaat voeren met 

sleutelfiguren in het mbo en het opzetten van pilots de Bibliotheek op school – mbo.

Boek en burgerschap

In deze beleidsnotitie worden de mogelijkheden van de integratie van bur-

gerschapsvorming en lezen verkend. Uit onderzoek weten we dat het lezen 

(van fictie) positieve effecten heeft op competenties die samengaan met 

burgerschap (Stokmans, 2013).  

Lezers doen kennis op van de wereld, staan open voor anderen en kunnen 

zich zo ontwikkelen tot tolerante, verantwoordelijke en actieve burgers.

De notitie Boek en burgerschap. De rol van lezen bij burgerschapsvorming 

is opgesteld door het Instituut voor Publieke Waarden, in opdracht van 

Stichting Lezen. In het Nederlandse onderwijs kunnen het boek en burger-

schapsvorming elkaar zeker versterken. In deze notitie zijn hiervan good 

practices te vinden. We hopen dat de notitie en de mogelijkheden die hier-

uit voortvloeien, helpen om leesbevordering en burgerschapsvorming in 

de toekomst doeltreffender vorm te geven.

Kwestie van Lezen

In 2018 zijn geen nieuwe delen in de serie verschenen. Wel zijn er diverse herdruk-

ken geweest vanwege de aanhoudende vraag. 

Kinderboekengids

Voor het basisonderwijs wordt een overzicht gegeven van alle lespakketten en  

materialen van de leukste kinderboekencampagnes in de Kinder boekengids van de 

CPNB. De gids wordt verstuurd naar alle basisscholen in Nederland. Stichting 

Lezen is hier zowel inhoudelijk als financieel bij betrokken. 

Oplage: 24.250.

Lezen in de klas

De brochure Lezen in de klas. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2018-2019 

laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormge-

geven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.  

De brochure is naar alle bibliotheken en vakgroepen Nederlands in het voortgezet 

onderwijs gestuurd.

Oplage: 7.992.
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Tijdschrift Lezen

Voor Lezen, het tijdschrift voor leesbevordering dat vier keer per jaar verschijnt, was 

2018 met het verschijnen van het vijftigste nummer een bijzonder jaar. De oplage is  

inmiddels 10.000 per editie. Lezen richt zich op professionals in Nederland die werken 

met kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar, die het leesbevorderingswerk dagelijks in 

de praktijk vormgeven – in de kinderopvang, op school, in de boekhandel en bibliotheek.

• Lezen 1, 2018: een pleidooi van lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ Wouter Sanders  

 voor het gebruik van goede boeken bij morele oordeelvorming en een terugblik op  

 tien jaar BoekStart.

• Lezen 2, 2018: een interview met de winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs, Annet  

 Schaap, voor haar klassieke kinderboek Lampje en aandacht voor de vijfentwintigste  

 editie van De Nationale Voorleeswedstrijd.

• Lezen 3, 2018: in het jubileumnummer een interview met minister Van Engelshoven  

 over de noodzaak van goed taal– en leesonderwijs en schrijver Murat Isik met een  

 column over zijn middelbare school.

• Lezen 4, 2018: aandacht voor de schrijversdag die Scholengemeenschap Lelystad  

 jaarlijks organiseert en bekroonde en bevlogen mediathecarissen over hun media- 

 theek.

NOT

In 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor de beursdeelname (stand en mate-

rialenontwerp) van Stichting Lezen aan de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling, die 

van 22 tot en met 26 januari 2019 plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht.

Congressen, symposia en workshops

Negenmaandenbeurs, 21-25 februari 2018

Stichting Lezen/Kunst van lezen stond met een stand op De Negenmaandenbeurs in de 

RAI Amsterdam. De beurs is een goede graadmeter om te horen hoe ouders over Boek-

Start denken en hoe ze het ervaren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om BoekStart 

onder een groot publiek te promoten. De stand werd bemenst door onder anderen 

Boek Startmedewerkers uit bibliotheken uit het hele land. Op de eerste dag van de beurs 

werd de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing van het BoekStart Babyboekje.  
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Met de verkiezing van het BoekStart Babyboekje wil BoekStart uitgevers stimuleren 

meer goede babyboekjes op de markt te brengen. Ook wil de prijs ouders en medewer-

kers van de kinderopvang een leidraad bieden bij het kiezen van goede babyboekjes. 

De jury bestond uit Tischa Neve (kinderpsycholoog), Hilde Tholen (hoofdredacteur  

Ouders van Nu), Inge Roos (kinderboekwinkel In de Wolken), Bert Golstein (leescon-

sulent Bibliotheek Helmond-Peel) en Derske van der Beek (voorleescoördinator bij  

kinderopvang Kindergarden).

Lezen Centraal, 11 april 2018

Op woensdag 11 april organiseerde Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen  

Centraal, dit keer onder de titel Ik zie, ik zie wie jij niet ziet … Hoe lezen kan verruimen 

en verrijken. Lezen Centraal vond, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, 

plaats in De Harmonie in Leeuwarden. Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader  

Benali was er ’s ochtends in een aantal plenaire sessies en ’s middags in deelsessies 

aandacht voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en 

burgerschapsvorming. Als plenaire sprekers traden op Marc Dullaert (Kidsright), titel 

van zijn lezing: Lezen en diversiteit; auteur Marinella Orioni, titel van haar lezing: Ik 

zie, ik zie wat jij niet ziet … over voorlezen in meertalige gezinnen; en Astrid Sy en Nina 

Blussé (Rose Stories), titel van hun presentatie: Een ode aan de kracht van verhalen. 

In de middag waren er 5 inhoudelijke sessies, verzorgd door Wouter Sanderse (Lezen 

voor het leven), Massih Hutak (Jongeren willen wel lezen, wij schrijven niet de juiste 

verhalen), Sara Van den Bossche (Voorbij de spiegel: jeugdliteratuur met oog voor  

culturele en etnische diver siteit), Lidewijde Paris (Mag iedereen schrijven wat hij wil?), 
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Fokke Jagersma (Een wandeling door Lân fan taal) en 5 sessies met auteurs: Mylo Free-

man, Nina Blussé, Sayira Maruf en Azmi Latif en Karin Amatmoekrim. In totaal kwamen 

er 230 bezoekers, van wie 58% de enquête heeft ingevuld. Lezen Centraal 2018 werd 

overwegend positief beoordeeld en met een 7,9 gewaardeerd.

Annie M.G. Schmidtlezing, 16 mei

Op woensdag 16 mei heeft Anna Woltz in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de 

Annie M.G. Schmidtlezing 2018 gehouden. De titel van haar lezing: Het wijzertje op ons 

voorhoofd. Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds zijn medefinanciers van de 

lezing. Het evenement trok 160 geïnteresseerde bezoekers.

DRONGO talenfestival, 9 en 10 november 2018

Stichting Lezen/Kunst van Lezen stond 9 en 10 november 2018 met een stand op het 

DRONGO talenfestival. Het DRONGO talenfestival is dé ontmoetingsplaats voor iedereen 

die ‘iets met taal’ heeft. In 2018 vond het festival plaats op de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Stichting Lezen verzorgde een presentatie om het thema leesbevordering 

ook tijdens dit evenement onder de aandacht te brengen. Rosa Teepe gaf een lezing 

over het toevoegen van hints (zoals expliciete vragen, maar ook visuele en auditieve 

cues) aan praatplaten om ouders en kinderen een rijker verhaal te laten vertellen.

Conferentie Het Schoolvak Nederlands, 16 en 17 november 2018

De HSN-conferentie is een jaarlijkse conferentie over de stand van zaken van het school-

vak Nederlands (in Nederland en Vlaanderen) in alle onderwijssectoren: het kleuter-  

en basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het 

hoger onderwijs. Stichting Lezen is als sponsor en kolomleider leesbevordering betrok-

ken bij de samenstelling van het programma. 2018 was een Vlaamse editie en het lees-

bevorderingsprogramma kwam tot stand met de Belgische zuster organisatie Iedereen 

Leest. Deze editie was op de Universiteit van Brussel. Geschat aantal bezoekers 600.
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Dag van het Literatuuronderwijs

Op 20 november vond in Rotterdam de Dag van het Literatuuronderwijs 

plaats. Het centrale onderwerp van deze editie was ‘leestijd’, en daarom 

kreeg deze dag het overkoepelende thema mee De tijd van je lezen. Het  

programma bood vele afgeleiden van dit onderwerp, zoals letterlijk de tijd 

om te lezen (in de klas, zoals met vrij lezen) voor leerlingen; tijdloze klassie-

kers versus nieuwe letteren; literatuur in de tijd (literatuurgeschiedenis); en 

literatuur in een tijd van nieuwe media. 

Stichting Lezen was als altijd nauw betrokken bij het samenstellen van het 

programma, en verzorgde zelf een serie workshops voor leraren in opleiding, 

die tegen zeer gereduceerd tarief (€ 25,00 i.p.v. € 195,00) mochten deelne-

men aan een eigen programma. Studenten volgden tijdens het symposium 

een speciaal op hen aangepast programma. In de ochtend startten zij na  

de plenaire opening met een gesprek tussen auteurs Stefan Hertmans en 

Marjolijn van Heemstra. Dichter en columnist Ellen Deckwitz voelde hen aan 

de tand over het schrijverschap. ’s Middags vertelde Griet Op de Beeck ook 

voor de lio’s meer over haar schrijverschap, waarbij ze de zaal wist te raken 

met haar openheid en eerlijkheid. De derde deelsessie werd verzorgd door 

Kila van der Starre en Jeroen Dera, die een workshop presenteerden over de 

vele manieren waarop poëzie in het voortgezet onderwijs kan worden ingezet. 

Na afloop van de drie sessies woonden de studenten ook de plenaire afslui-

ting bij. De Dag van het Literatuuronderwijs werd door ruim vijfhonderd  

docenten bezocht.

Pabo Leest!

Op de Dag van het Literatuuronderwijs vond 

ook de eerste editie plaats van Pabo Leest! 

Tijdens dit symposium voor pabo-studenten, 

onderwijsassistenten en leesconsulenten 

stond de vraag centraal: hoe (voor)lees-

plezier in het basisonderwijs bevorderd kan 

worden. Het programma bestond uit lezingen 

en workshops van en met bekende schrijvers, 

illustratoren en vakdidactici. Studenten 

deden kennis en ideeën op om toe te passen 

in hun (toekomstige) lessen. Met 379 bezoe-

kers was de eerste editie een succes.

Lekker lezen: het belang van leesmotivatie. Wetenschappelijk congres

Het tweejaarlijkse wetenschappelijk congres van Stichting Lezen dat op 13 december 

plaatsvond in cultuur- en congrescentrum Antropia in Zeist had deze keer als onderwerp 

het geheim van succesvolle leesbevordering: leesmotivatie. Wanneer de leesvlam bij 

kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Leesmotivatie zet een 

positieve leesspiraal in gang.
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Maar hoe doe je dat, van een kind een gemotiveerde lezer maken? Tijdens ons weten-

schappelijk congres stond deze vraag centraal. Als keynotesprekers traden op: Maarten 

van Steenkiste (Universiteit Gent), Roel van Steensel en Eliane Segers. Het congres dat 

door ruim 250 mensen werd bezocht, werd gepresenteerd door auteur en filosoof Stine 

Jensen. 

Tijdens het wetenschappelijk congres werd de Scriptieprijs Leesbevordering (een 

initiatief van Iedereen Leest en Stichting Lezen Nederland) uitgereikt aan Marjolein 

Derks-Jansen uit Sittard. Zij ontving de prijs, een gedbedrag van 1000 euro voor haar 

scriptie met de titel Als je kan... pak me dan! Leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen 

met een diagnose in het autisme spectrum.

Naast deze beurzen en congressen waren medewerkers van Stichting Lezen aanwezig 

bij andere relevante congressen. Zo stonden we met een stand van Kunst van Lezen op 

de Negenmaandenbeurs, hebben we meegedacht over de invulling van de Middag van 

het Kinderboek en verzorgden medewerkers meerdere presentaties over de Kunst van 

Lezen-programma’s op het Tel mee met Taal-festival, het jaarcongres van het actie-

programma Tel mee met Taal (voorkómen en bestrijden laaggeletterdheid).

2.2 Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering, de toerusting van professionals, is een belangrijke taak 

van Stichting Lezen. Stichting Lezen ontwikkelde, in het kader van de reguliere BIS- 

taakuitvoering, voor pedagogisch medewerkers de opleiding tot (voor)leescoördinator 

en voor leerkrachten de opleiding tot leescoördinator (Open Boek). Deze opleidingen 
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worden ook ingezet in het programma Kunst van Lezen. Stichting Lezen zorgt op basis 

van nieuw onderzoek en voortschrijdende inzichten voor doorontwikkeling en continue 

verbetering van deze opleidingen. In 2018 is de uitvoering van deze opleidingen succes-

vol overgedragen aan het bibliotheekveld. 

In 2018 zijn in samenwerking met Kunst van Lezen de volgende opleidingen en cursus-

sen gegeven:

VVE

Basisonderwijs

Voortgezet  

Onderwijs

Kinderopvang / Onderwijs

Training voorleescoördinator voor de kinderopvang*

Training interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen*

Open Boek 2.0

Leidt op tot leescoördinator; de cursisten leren verschillende boeksoorten kennen, 

werken met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen.

Open Boek 2.0 – nascholing voor leescoördinatoren

Beschikbare modules:

- Minilessen leesvaardigheid

- Ouderpartnerschap

- Zwakke lezers

- Boekenkring

- Team betrokken houden

Open Boek 2.0 – Train de trainer

Open Boek 2.0 – Nascholing trainers

Vol van Lezen

Leidt leescoördinatoren op tot specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs. 

Vol van Lezen – opleiders

Pabo-docenten worden getraind om de opleiding Vol van Lezen als post-hbo-

scholing te kunnen geven op hun pabo.

Bibliotheken

Training BoekStart-coach

Leesconsulent basis

Profilering leesconsulent

Didactiek basis

Didactiek verdieping

Leesplezier voor kinderen 

met een leesprobleem

Masterclass Effectief actie- 

plan ouderpartnerschap

Lezen kan beter

Onderwijslandschap

Didactiek

Lezen voor de Lijst

Overig

E-learning  

Taalstimulering  

door voorlezen voor  

JGZ-mede werkers

(geaccrediteerd)

*  De trainingen voorleescoördinator en interactief voorlezen zijn ontwikkeld op twee niveaus:

-  train de trainer: opleiding waarin bibliotheekspecialisten getraind worden om pedagogisch medewerkers van  

 kinderopvanginstellingen op te leiden;

-  de uiteindelijke training voor pedagogisch medewerkers.

De train-de-trainer-cursussen ‘Interactief voorlezen en voorleescoördinator’ zijn in 2018 respectievelijk één en twee keer 

landelijk aangeboden. De training richt zich op hbo-geschoolde bibliotheekmedewerkers die voldoende trainingservaring  

hebben en bekend zijn met BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
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Deskundigheidsbevordering mbo/pabo

Behalve huidige professionals wil Stichting Lezen aankomende onderwijsassistenten, 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten informeren over het belang van leesbevor-

dering en hen activeren om met lezen aan de slag te gaan. Voor het mbo is hiervoor 

een bronnenboek ontwikkeld met tal van leesbevorderende activiteiten; dit bronnen-

boek is in 2017 herzien. In 2018 is er gewerkt aan een keuzemodule leesbevordering. 

Pabo’s kunnen gebruikmaken van de minor Open Boek voor de pabo. Voor de leraren-

opleidingen tweedegraads wordt gewerkt aan een speciaal boek over jeugdliteratuur-

didactiek; Stichting Lezen heeft hiervoor het initiatief genomen en heeft een belang-

rijke rol in de redactie. Het jeugdliteratuurdidactiekboek zal aan het begin van het 

studiejaar 2019-2020 verschijnen bij uitgeverij Coutinho.

2.3 Landelijke campagnes

Stichting Lezen is in uiteenlopende rollen betrokken bij landelijke leesbevorderings-

campagnes. Zo maakt Stichting Lezen kennis over lezen en leesbevordering in de prak-

tijk zichtbaar en versterkt zij samenwerking met en tussen professionele intermediairs 

in bibliotheek, boekenvak, onderwijs en kinderopvang.

Campagnes van Stichting Lezen

De Nationale Voorleesdagen (0-6 jaar)

De Nationale Voorleesdagen is de leesbevorderingscampagne 

voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders en begeleiders.  

Het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kun-

nen lezen staat in deze campagne centraal. Van woensdag 24  

januari tot en met zaterdag 3 februari 2018 stond voorlezen in 

boekhandel, bibliotheek en op basisscholen centraal tijdens  

De Nationale Voorleesdagen 2018. De Voorleesdagen werden  

afgetrapt met het Nationale Voorleesontbijt. Er was veel media- 

aandacht van onder andere het NOS Journaal en Goedemorgen 

Nederland. Dit jaar was het Prentenboek van het Jaar Ssst! De tijger slaapt van Britta 

Teckentrup. Met dit project komen ouders en hun kinderen op een laagdrempelige  

manier in aanraking met voorlezen. 75% van de kinderopvanginstellingen, 28% van de 

basisscholen, 68% van de bibliotheken en 13% van de boekhandels doen hieraan mee.

De Nationale Voorleeswedstrijd (6-12 jaar)

De Nationale Voorleeswedstrijd is het vlaggenschipproject van Stichting Lezen voor  

het basisonderwijs. In deze campagne staat het voorlezen van en luisteren naar inte-

ressante boekfragmenten door leeftijdsgenoten centraal. Op woensdag 23 mei vond  

de 25ste finale plaats van De Nationale Voorleeswedstrijd. 12 provinciale voorlees-

kampioenen uit groep 7 en 8 streden voor een publiek van honderden leeftijdsgenoten 

in Schouwburg Amstelveen om de titel ‘De Nationale Voorleeskampioen 2018’.  
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Winnaar van deze jubileumeditie werd Sarah van Pruissen uit Zwolle. De winnaar is  

tevens kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. De finale van De Nationale Voor-

leeswedstrijd genereert veel media-aandacht. Net als voorgaande jaren deed iets meer 

dan de helft (53%) van de basisscholen mee, met ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 

en 8 die voorlazen en luisterden.

De Jonge Jury (12-16 jaar)

Met de Jonge Jury willen Stichting Lezen en Passionate Bulkboek  

ervoor zorgen dat jongeren met plezier lezen en een mening vormen 

over de boeken die ze lezen. Leerlingen uit de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs lezen voor De Jonge Jury een aantal jeugdboe-

ken en brengen hun stem uit op hun favoriete titels. De drie boeken 

met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Prijs van de 

Jonge Jury. Op woensdag 6 juni werd het Jonge Jury-seizoen feestelijk 

afgesloten met de Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg in Utrecht. 

Tijdens de dag werd de Prijs van de Jonge Jury uitgereikt aan de schrij-

ver van het boek dat de meeste stemmen van de jongeren kreeg:  

Mel Wallis de Vries met Pijn. Ruim 13.000 scholieren uit klas 1 tot en 

met 3 brachten hun stem uit. 75% van de middelbare scholen doet 

mee aan de Jonge Jury.
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De Weddenschap (12-20 jaar)

Met De Weddenschap dagen drie bekende Nederlanders scholieren uit om in een half 

jaar tijd drie boeken te lezen. Wie dat voor elkaar krijgt, maakt kans op een van de vele 

prijzen. Afgelopen schooljaar was alweer de zevende editie van deze leescampagne 

voor leerlingen in het (v)mbo. De meeste scholen die meedoen zijn vmbo-scholen, hier 

en daar haakt ook een mbo-school aan. Er is een groeiend aantal scholen voor praktijk-

onderwijs dat meedoet met De Weddenschap. In totaal wordt 20% van de scholen met 

dit project bereikt. Voor mbo en praktijkonderwijs zijn aparte draaiboeken toegevoegd.

De organisatie van editie 2018-2019 lag in handen van MediaMucho. De achtste editie 

startte op maandag 29 oktober 2018. Dit keer werden leraren, bibliotheekmedewerkers 

en leerlingen extra geënthousiasmeerd met de voorleesbundel ‘Weer een STUK!’, de 

opvolger van ‘STUK!’ uit 2016. ‘Weer een STUK!’ verscheen in het kader van de Lees-

coalitie-campagne ‘Lees met andermans ogen’.

De Inktaap (15-18 jaar)

De Inktaap is de literaire jongerenprijs van het Nederlands 

taalgebied. Leerlingen uit Nederland, Vlaanderen, Suriname, 

Curaçao en Aruba worden geconfronteerd met de keuze van de 

jury’s van de Bookspotprijs, de Fintro Literatuurprijs, de Libris 

Literatuur Prijs en de nominatie uit het Nederlandstalige deel 

van de Cariben. Uit deze vier boeken kiezen de jongeren de 

winnaar van De Inktaap.

Martin Michael Driessen mocht voor zijn verhalenbundel  

Rivieren op 13 maart De Inkt aap-trofee in ontvangst nemen.  

Dit werd bekendgemaakt tijdens de feestelijke slotdag in de Doelen te Rotterdam, in 

het bijzijn van ruim vijfhonderd jongeren uit heel Nederland. Zijn verhalenbundel won 

van de andere genomineerde boeken De tolk van Java van Alfred Birney en WIL van  

Jeroen Olyslaegers. 8% van de middelbare scholen doet mee aan De Inktaap.

Stichting Lezen als coördinator en inhoudelijk adviseur

Read2me! (12-13 jaar)

Voor het zevende jaar werd op landelijk niveau Read2Me! georganiseerd, in opdracht 

van Kunst van Lezen; dit is naar analogie van de Nationale Voorleeswedstrijd dé voor-

leeswedstrijd voor brugklassers. In een spannende landelijke finale streden de finalis-

ten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2018. Op zaterdag 26 mei werd 

Isa Hazelaar van CSG Bogerman in Sneek tot Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 

2018 gekozen. Bijna 30.000 leerlingen hebben meegedaan, 26% van de middelbare 

scholen en 44% van de bibliotheken.

De Pabo Voorleeswedstrijd (17-20 jaar)

Stan Thielen van Fontis Hogeschool Kind en Educatie Tilburg heeft op 31 mei in het 

Huis in Utrecht de zevende landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewon-

nen. Er deden studenten mee van 39 van de 42 pabo-opleidingen. De Pabo Voorlees-



wedstrijd is een spin-off van de Nationale Voorleeswedstrijd en wordt georganiseerd 

vanuit Kunst van Lezen. Studenten hebben fragmenten voorgelezen uit jeugdboeken 

die passen bij de cultuurhistorische canon. 87% van de pabo’s doet mee aan de Pabo 

Voorleeswedstrijd.

Overige campagnes

Poëzieweek

De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Poëzieclub, Stichting 

Poetry International, VSB Poëzieprijs, Poëziecentrum, de Turing Gedichtenwedstrijd, 

Iedereen leest, Stichting Lezen, Wintertuin, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams 

Fonds voor de Letteren, Boek.be en de CPNB. Stichting Lezen zorgde samen met Ieder-

een Leest voor het educatieve aanbod. Er werden online drie bundels gepubliceerd met 

elk vijf lestips, in niveau variërend van kleuters tot zesde klas voortgezet onderwijs. 

Nieuw was een tiplijst van kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen. Deze 

titellijst met bruikbare poëziebundels vond gretig aftrek en voldoet kennelijk aan een 

vraag. Er is een lichte daling in het totaal aantal gemeten downloads (12.759). Het is, 

net als vorig jaar, positief te noemen dat de lestips juist in de hogere klassen van het 

voortgezet onderwijs aan populariteit winnen, aangezien daar doorgaans minder tijd 

wordt vrijgemaakt voor (creatieve) poëzielessen dan in het basisonderwijs.

Boekenweek Live! 

Tot en met de Boekenweek Live! in 2016 volgden de participerende klassen een uitge-

breid voortraject waarin het boek werd gelezen, waarna de leerlingen aan de slag gingen 

met creatieve verwerkingsopdrachten. Maar niet iedere docent bleek hier de tijd voor 

te hebben of te kunnen nemen. De opdracht dit jaar was daarom, net als in 2017, om 

het format van de uitzending zo aan te passen dat ook klassen met minder tijd toch 

konden meedoen. Via de docentenwebsite kon een docent inspiratie opdoen voor een 

boekintroductie-les, waarna de uitzending klassikaal kon worden bekeken via een live-

stream. Daarnaast was er een uitgebreid Boekenweek Live-lessentraject voor docenten/

klassen die hiervoor wel tijd konden vrijmaken.

De vertrouwde elementen van de verwerkingsopdrachten bleken ook dit jaar weer een 

succes. Vele hemels boven de zevende van Griet Op de Beeck sloot goed aan bij de be-
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levingswereld van de jongeren. Opvallend dit jaar was de hoge mate van diversiteit aan 

inzendingen, waaronder gedichten, beeldhouwwerken, schilderijen, zelfgeschreven en 

-gecomponeerde liedjes, films en een dans. De beste uitwerkingen kregen een plek in 

de uitzending, die werd gepresenteerd door Arie Boomsma. 

Aan het aantal aangemelde leerlingen, klassen en scholen is te zien dat de vraag naar 

Boekenweek Live! dit jaar flink is toegenomen. In 2018 zijn er 2.695 boeken aangevraagd 

voor 101 klassen. Dit is een flinke groei ten opzichte van 2017, toen er 1787 boeken 

werden aangevraagd voor 61 klassen. De website met lessuggesties is 3.326 keer  

bezocht.

LêsNo

In het kader van leesbevordering en literatuureducatie is het doel jongeren te stimule-

ren jaarlijks een Fries boek te lezen om daarmee het plezier in het (Fries) lezen te ont-

dekken en te vergroten. Uit eerdere onderzoeken (2003, De Jager) is gebleken dat er 

nauwelijks transfer is van leesmotivatie in het Nederlands naar leesmotivatie in het 

Fries. Voor de doelgroep 12+ zal er op scholen nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor 

het bevorderen van de leesmotivatie in het Fries. Door een jaarlijks terugkerend project 

voor middelbare scholen aan te bieden, krijgen docenten Fries een product in handen 

waarmee ze jongeren kunnen verleiden een Fries boek te lezen.

Bij dit project is gekozen voor transmediale storytelling. Bij de afgelopen editie is  

samenwerking gezocht met Omrop Fryslân. Zij hebben de vlogserie Jennifer to the max 

aangeboden. Vanuit LêsNo schreef Bart Kingma daarbij het boek Seks tot the Max. 

Leerlingen konden in de lessen Fries zowel met de vlogserie, het boek als een lessen-

serie aan de slag. Via social media werden jongeren op allerlei verschillende manieren 

benaderd. Dit heeft ertoe geleid dat bijna de helft van alle Friese jongeren tussen de 12 

en 14 jaar met het project in aanraking is gekomen. 137 brugklassen met in totaal 

3.233 leerlingen deden mee.

Programma’s Kunst van Lezen

Ook de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school in het kader van Kunst van 

Lezen (actielijn 3 van Tel mee met Taal) maken deel uit van het speerpunt ‘informeren, 

inspireren en activeren’. Zie voor meer informatie hierover het jaarverslag van Kunst 

van Lezen.
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2018 activiteitenplan    2018 werkelijk

school openbaar school openbaar

aantal bereik aantal bereik aantal bereik aantal bereik

Kerntaak: informeren,  

inspireren en activeren

Campagnes

Nationale Voorleesdagen

Nationale Voorleeswedstrijd

Jonge Jury

De Inktaap

Weddenschap

Read2me!

Boekenweek-educatie

Pabo Voorleeswedstrijd

Poëzieweek

LêsNo

Lezen Centraal

Wetenschappelijk congres

Het Schoolvak Nederlands

Dag van het literatuuronderwijs

NOT

Annie M.G. Schmidtlezing

Lezen.nl

Leesplan.nl

Leesmonitor.nl

Leesmonitor-magazine

Kwestie van Lezen

Onderzoekpublicaties Eburon

Onderzoekpublicaties digitaal

Lezen in de klas

Kinderboekengids

Congresbundel

Tijdschrift Lezen

Totaal informeren, inspireren  

en activeren

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3.257

     50

    229

6.994

     40

147

500

1.250

14.000

26.467

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

4

22

10.365

      289

      129

300

330

150

103.992

  12.443

  21.157

3.000

5.000

500

15.000

21.310

      250

10.000

204.215

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3.478

     52

   

   233

 3.326

      39

12.759

     137

 

    600

    500

  

7.992

29.116

1

1

1

1

1

1

1

1   

1

0

0

6

1

4 

21

11.060

     541

     130

     230

     257

     

    

 160

92.981

12.993

23.623

4.200

2.053

5.804

24.250

10.750

189.032

Congressen, symposia en workshops

In aanvraag kerntaak 3

Websites

Brochures, digitale themadossiers, tijdschrift Lezen

2.4 Samenvattend overzicht uitgevoerde activiteiten in het kader van  

 ‘informeren, inspireren en activeren’

In totaal hebben we 31 activiteiten gerealiseerd in het kader van ‘informeren, inspireren 

en activeren’. Het gaat dan zowel om leesbevorderingscampagnes als activiteiten in 

het kader van deskundigheidsbevordering van de intermediairs.
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Op basis van haar kennis en input vanuit het werkveld werkt Stichting Lezen  
aan de ontwikkeling van nieuwe, effectieve methoden, producten, interventies  
en activiteiten, en stimuleert zij de inbedding daarvan.

Parallel aan de onderzoeksagenda werkt Stichting Lezen aan een innovatieagenda,  

gericht op het detecteren van ontwikkelingen en innovatiekansen. In de huidige periode 

ligt het accent op de doorgaande leeslijn, leessocialisatie, differentiatie, lezen in com-

binatie met digitale media en creatief schrijven.

Lezen op het vmbo vraagt aandacht. In 2018 is in samenwerking met SLO gewerkt aan 

een website voor intermediairs in het vmbo: lezeninhetvmbo.nl. Deze is medio 2019  

gelanceerd. Ook organiseerden wij in 2018 een uitverkochte studiemiddag over lezen 

in het vmbo. In samenwerking met de Schrijverscentrale is gekeken hoe de auteur ook 

als leesbevorderaar ingezet kan worden. Tevens is met het Platfoarm Lêsbefoardering 

Fryslân een start gemaakt met het Masterplan Frysk Lêze. Verder willen we voor de 

leeftijdsgroep 0 tot 13 jaar het (voor)lezen in het Fries verder stimuleren. In 2018 is  

ook gestart met actualisering van het theoretisch kader voor de doorgaande leeslijn.

Kerntaak 3:  Experimenteren en innoveren
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3.1 Projectaanvragen

Per leeftijdsgroep is een klein budget beschikbaar voor innovatieve projecten rond 

kansrijke, nieuwe concepten, methodieken en interventies. Stichting Lezen heeft ook in 

2018 activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie gestimuleerd 

en ondersteund. In totaal zijn er in 2018 27 aanvragen binnengekomen; daarvan zijn  

er 8 afgewezen en 19 toegekend. Stichting Lezen baseerde toekenningen van project-

bijdragen in 2018 op het Meerjarenbeleidsplan Lezen voor het leven, de jaarlijkse toe-

lichting op het bestedingsplan en de criteria voor projectaanvragen. De projectbijdragen 

worden toegekend voor medefinanciering en/of het opstarten van projecten. Klein-

schalige initiatieven worden met projectbijdragen in pilots uitgeprobeerd, geëvalueerd 

en indien goed bevonden overdraagbaar gemaakt. In 2018 zijn de volgende projecten 

financieel en inhoudelijk ondersteund.

Lezen en burgerschap - mbo

Een project waarbij de totstandkoming van een aanpak in het mbo gericht op de  

verbinding van het vak burgerschap met lezen met ontwerpgericht onderzoek wordt 

gevolgd. Het rapport bouwt voort op onder meer het rapport Je vak moet je doen, niet 

lezen (Van Koeven, Stichting Lezen 2015).

In het mbo-project Lezen en burgerschap werken vier mbo-docenten samen om lezen  

in de context van burgerschap te realiseren. Het project levert een protocol op voor 

mbo-docenten die het project zelf willen invoeren.

Leesposter

In Rotterdam wordt al jaren een lokale kinderkrant gemaakt en (gratis) 

verspreid onder kinderen in groep 5 t/m 8. De krant komt tot stand  

met steun van de gemeente Rotterdam en andere (lokale) partners.  

De nieuwe leesposter en lesbrief zijn aanvullend op de Rotterdamse 

kinderkrant Jong010. Alle leerkrachten van groep 5 tot en met 8 ont-

vangen deze materialen eenmalig bij Jong010, zodat zij deze vervolgens 

bij elke Jong010 kunnen inzetten om structurele leesbevordering en 

leesplezier onder kinderen van 7 tot en met 12 jaar te stimuleren. 

Het doel van de poster is om kinderen na of tijdens het lezen van de 

kinderkrant voor hen leuke opdrachten te laten uitvoeren die aansluiten 

bij de inhoud van de kinderkrant. Er worden op de poster meerdere  

opdrachten opgenomen, zodat de kinderen en leerkrachten een ruime 

keuze hebben. De lesbrief bevat informatie over het inzetten van de 

kinderkrant en de poster tijdens vrij lezen en tijdens gesprekken over 

de krant, boeken en teksten.

Nadat Jong010 op school is gelezen en behandeld, wordt de kinderkrant mee naar huis 

gegeven. Daarnaast kunnen ouders of verzorgers de kinderkrant bij openbare gelegen-

heden ophalen. We bereiken kinderen met materiaal dat hen uitdaagt en handvatten 

geeft om zelfstandig mee aan de slag te gaan, over na te denken, in gesprek te gaan  

en in actie te komen. En dat voor leerkrachten in de klas te gebruiken is en handvatten 
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geeft om klassikaal te behandelen of om kinderen opdrachten mee te laten maken. 

Door een poster met tips (voor leerlingen) en een lesbrief voor leerkrachten kan de 

krant nog beter worden ingezet voor leesbevordering. In 2019 wordt het project ook 

doorgevoerd door de volgende regio’s: Jong072 Alkmaar, Jong0165 Roosendaal, 

Jong023 Haarlem.

Cultuurkritische geletterdheid

Dit project bouwt voort op het (nog lopende) onderzoek Voorbij de spiegel? van Sara 

van den Bossche. In het praktijkgerichte project Cultuurkritische geletterdheid wil Van 

Den Bossche zich richten op het bijbrengen van cultuurkritische geletterdheid aan  

pabo-studenten en (indirect) hun leerlingen. In het collegejaar 2018-2019 wordt een  

pilotstudie opgezet in samenwerking met de Marnix Academie in Utrecht. De pabo- 

studenten gaan in het kader van een minor aan de slag met de ‘leeswijzer voor cultuur-

kritische geletterdheid’ uit het onderzoeksrapport Voorbij de spiegel?, en leren om deze 

te gebruiken in de klas. Zowel (eventuele) veranderingen in de cultuurkritische geletterd-

heid van de pabo-studenten als in die van hun leerlingen worden in kaart gebracht.

Lân fan taal

Lân fan taal was in 2018 een uitgebreid programma met activiteiten, voorstellingen, 

kunstwerken, tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in Leeuwarden en Fryslân  

in het kader van Fryslân Culturele Hoofdstad. De uitgangspunten: alle talen zijn gelijk 

en taal is grenzeloos. Stichting Lezen was partner in de Taletún. Door de week konden 

schoolklassen en in het weekend kinderen en hun ouders in de Taletún allerlei lees-

bevorderende activiteiten doen.

Er Was Eens

Bij de verhalenwedstrijd Er Was Eens, georganiseerd door Passionate Bulkboek, schrij-

ven leerlingen in het vmbo (basis/kader/theoretisch) en studenten van het mbo en hbo 

een eigen verhaal. Aan het begin van het project ontvangen alle leerlingen en studenten 

een leesboek ter inspiratie, dat is afgestemd op hun niveau en belevingswereld. Een 

bekende schrijver geeft een workshop, waarna de leerlingen en studenten in 7 lessen 

aan de slag gaan. Alle ingezonden verhalen worden samengebracht in 1 bundel, die aan 

alle deelnemers wordt uitgedeeld. 150 scholen met ongeveer 3.000 leerlingen deden in 

2018 mee.
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3.2 Extern gefinancierde projecten

Stichting Lezen verwierf in 2018 aanvullende externe financiering voor nieuwe projecten 

en aanvullingen op de kernactiviteiten. Het gaat om bijdragen van Stichting Kinderpost-

zegels, Stichting De Versterking en Fonds 21. Met deze bijdragen zijn in 2018 de volgende 

projecten gerealiseerd.

Vooruit met voorlezen

Met ondersteuning van Stichting De Versterking worden 150 basisscholen in krimpge-

bieden voorzien van (voor)leesboeken en speciaal daarvoor ontwikkelde lessuggesties. 

Dit project loopt door in 2019.

Boekenweek voor Jongeren Literatour 

Literatour werd in 2018 voor het eerst bij het publiek geïntroduceerd met de ondertitel 

‘Boekenweek voor jongeren’. Want de campagne bestaat niet alleen uit een indrukwek-

kende tournee van 25 auteurs langs 100 scholen, maar wordt ook gevierd in boekhandel 

en bibliotheek. Ook in deelnemende boekhandels en bibliotheken lag het geschenk 

3PAK, een korte verhalenbundel in 3 delen, geschreven door Tim Hofman, Nhung Dam 

en Raoul de Jong. De bundel werd op 15 september feestelijk gepresenteerd in Tivoli-

Vredenburg Utrecht, waar ook het Beste Boek voor Jongeren werd uitgereikt aan Henk 

van Straten en Angie Thomas (vertaald door Jasper Mutsaers). 

Voor Literatour heeft Stichting Lezen een projectbijdrage ontvangen van Fonds 21.  

Het project wordt uitgevoerd door CPNB en de Schrijverscentrale, samen met een groot 

aantal partners. Stichting Lezen is betrokken bij alle onderdelen van de campagne en 

richt zich daarbij voornamelijk op de educatieve onderdelen, zoals de lessuggesties bij 

3PAK, die grotendeels worden verzorgd door Talent!/Malmberg. Dankzij een bijdrage 

van Stichting De Versterking ontvangen scholen die deelnemen aan de Literatour een 

boekenpakket met 25 titels en een Boekenbon. 

Nascholing Creatief Schrijven 

Ook met steun van De Versterking kwam de nascholing creatief schrijven tot stand. 

Deze nascholing is bedoeld voor leerkrachten van groep 4 t/m 8. Zij leren hoe zij de 

vaardigheid en het vertrouwen van de kinderen kunnen vergroten om zo het schrijf-

talent van de kinderen te ontplooien. De scholing is ook voor leesconsulenten van de 

Bibliotheek op school en leescoördinatoren (in duo’s), die vervolgens met voorbeelden 

en anderszins leerkrachten op hun school kunnen helpen.

Voorleesworkshops 

Eveneens met steun van De Versterking zijn in samenwerking met de provinciale biblio-

theekorganisatie Probiblio en de Schrijverscentrale voorleesworkshops ontwikkeld en 

aangeboden aan scholen die meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Accent in 

de workshops ligt op boeiend voorlezen voor publiek en het maken van een goede 

keuze voor een (literair) jeugdboek en voorleesfragment.
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Lezen is leuk! en Lokaal Besteden

Stichting Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen.

Binnen het project Lezen is leuk! zijn voornamelijk in 2018 50 scholen (circa 10.000  

kinderen) via lokale bibliotheken voorzien van boekenkasten en aantrekkelijke boeken 

voor de Bibliotheek op school. Deze scholen bevinden zich in krimp- en anticipeer-

gebieden (met name aan de randen van Nederland) met een meer dan gemiddelde  

taalachterstand. Boeken op maat dicht bij de lezers; op die manier wordt lezen leuk. 

Naast de kasten en de boeken hebben 100 leerlingen per school een (kinder)boekenbon 

van 10 euro ontvangen om zelf een boek aan te schaffen bij de participerende plaatse-

lijke boekhandels die op school aanwezig waren met een aantrekkelijk assortiment 

nieuwe kinder- en jeugdboeken. Deze actie is identiek geweest aan de actie in de peri-

ode 2013-2015, waar 100 scholen aan meegedaan hebben. Op 21 november verrichtte 

wethouder Pytsje de Graaf de feestelijke aftrap op de Burgerschool in Dokkum. 

Nieuw onderdeel van de actie is Lokaal Besteden. Om kinderen meer te betrekken  

bij het doel van de Kinderpostzegelactie, kunnen scholen een deel van het opgehaalde 

geld besteden aan een lokaal goed doel. Een school mag ook kiezen voor het stimuleren 

van lezen op de eigen school via Stichting Lezen. 210 scholen hebben in 2018 voor deze 

optie gekozen. Stichting Lezen is blij met deze bijzondere samenwerking en de voort-

zetting hiervan in 2019.

Vakantielezen!

In dezelfde krimpregio’s zijn basisschoolleerlingen van in totaal 

200 scholen uit groep 3/4 en 4/5 bereikt met het project Vakan-

tielezen! Bij dit project is geïnvesteerd in een aantrekkelijk  

vakantieleestasje (rugzakje) met materialen die kinderen uit 

groep 4 en 5 leuk vinden. Het vakantieleestasje is een aantrek-

kelijke gadget voor kinderen. De tas bevatte twee bibliotheek-

boeken, informatie over de gratis Vakantiebieb-app van de KB 

met digitale boeken, een taalspelboek, een moppenboek, de Kids-

Week, een leesscorekaart/leesbingo en een folder voor ouders. In totaal zijn in 2 jaar 

circa 12.000 kinderen van 6 tot 9 jaar bereikt. Op 29 juni verrichtten de kinderboeken-

ambassadeurs Hans en Monique Hagen de aftrap op basisschool de Kern in Veendam. 

3.3 Innovatieagenda

Innovatie ontstaat door het genereren van nieuwe kennis door onderzoek en/of door 

expertise uit de praktijk te benutten. Kleinschalige initiatieven worden in pilots uitge-

probeerd, geëvalueerd en indien goed bevonden overdraagbaar gemaakt. Parallel aan 

de onderzoeksagenda hanteert Stichting Lezen een innovatieagenda, gericht op het 

detecteren van deze ontwikkelingen en innovatiekansen. De genoemde projecttoeken-

ningen dragen daar zeker aan bij. In 2017-2020 ligt het accent op:
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De doorgaande leeslijn

In 2017-2020 wil Stichting Lezen nog bestaande hiaten in de doorgaande leeslijn vullen 

en de doorgaande leeslijn uitbreiden naar het mbo in het algemeen, en specifiek naar 

aankomende professionals, zoals pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en 

leerkrachten. Via pilots van Kunst van Lezen heeft dit een impuls gekregen. Ook de 

pilot Burgerschap en lezen is specifiek gericht op mbo-studenten.

In samenwerking met lerarenopleiders tweedegraads Nederlands en uitgeverij Coutinho 

wordt gewerkt aan een boek over jeugdliteratuurdidactiek. Ook zijn er verkennende  

gesprekken met lerarenopleiders om jeugdliteratuur en leesbevordering een meer struc-

tureel onderdeel van de opleiding te maken. Dit resulteerde in 2018 in samenwerking 

met Passionate Bulkboek bijvoorbeeld in een aparte pabo-stroom bij de Dag van het Li-

teratuuronderwijs.

Leessocialisatie

Kinderen laten uitgroeien tot enthousiaste lezers is niet alleen een 

zaak van het onderwijs. Via het project Leesposter is verbinding 

gezocht met jongerenkranten. Ook de ouders spelen een belang-

rijke rol. Binnen de opleidingen en cursussen wordt daarom meer 

aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij het school-

beleid. Zo zijn er bijvoorbeeld masterclasses gegeven aan biblio-

theekmedewerkers over het opstellen van een actieplan ouder-

partnerschap in samenwerking met het onderwijs. 

Laagtaalvaardige ouders vragen een specifieke aanpak. Onderzoek 

biedt meer zicht op de specifieke behoeften van deze groep. Kennis opgedaan in deze 

onderzoeken zal verwerkt worden in de opleidingen en cursussen en dat zal zijn uitwer-

king hebben in de communicatie bij diverse campagnes en projecten. Voor inwijding in 

de Friese taal en cultuur was aandacht in het project Lân fan taal.

Om een goede leesomgeving op de middelbare school te stimuleren, heeft Stichting 

Lezen de Nationale Mediatheek Trofee ingesteld. Dit is een prijs die leerlingen, docen-

ten en mediathecarissen op scholen in het voortgezet onderwijs prikkelt om na te  

denken over de leesomgeving op school. Hoe ziet die omgeving er nu uit? Kan deze 

verbeterd worden? Of is de leesomgeving nu al iets om trots op te zijn? In 2018 hebben 

24 scholen meegedaan.

Differentiatie

Leesbevordering draait om het juiste boek op het juist moment voor de juiste lezer.  

Om meer maatwerk te kunnen bieden, is zicht op diverse lezersgroepen nodig. In 2018 

heeft onderzoek plaatsgevonden naar het leesgedrag van Nederlanders mét en zonder 

migratieachtergrond. 

Lezen in combinatie met digitale media

Samen met het Nederlands Letterenfonds en het boekenvak wil Stichting Lezen ervoor 

zorgen dat kennis over digitale toepassingen en tekstdragers optimaal wordt benut.  

De expertmeeting over digitaal lezen is hier een voorbeeld van. Ook onderzoek van 
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onder anderen bijzonder hoogleraar Eliane Segers en de themametingen digitaal lezen 

binnen de Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) dragen bij aan nieuwe kennis. 

Daarnaast waren er diverse verkennende gesprekken met het boekenvak.

In het Friese project LêsNo is ingezet op het gebruik van sociale media gericht op de 

jongeren zelf voor leesbevordering. 

Onderzoek naar lezen op de tablet is in voorbereiding. Niels Bakker, Stichting Lezen- 

onderzoeksmedewerker, werkt als buitenpromovendus aan een proefschrift over digi-

taal lezen. Vanuit deze rol heeft hij in 2018 diverse presentaties over dit onderwerp  

gegeven, onder ander op de internationale IGEL Conferentie en de Tiele-Leerstoelendag.

Creatief schrijven

In samenwerking met de Schoolschrijver is in 2018 een module creatief schrijven ontwik-

keld, die met steun van De Versterking tot stand komt. In samenwerking met het Neder-

lands Letterenfonds zijn de mogelijkheden voor een pilotproject creatief schrijven verkend.

Pilots Kunst van Lezen

Ook pilots rond betrokkenheid van laaggeletterde ouders bij (voor)lezen in het kader 

van Kunst van Lezen (actielijn 4a van Tel mee met Taal) maken deel uit van het speer-

punt ‘experimenteren en innoveren’. Hetzelfde geldt voor de pilots de Bibliotheek op 

school voor mbo en pabo en de netwerken leesbevordering. Zie het jaarverslag 2018 

van Kunst van Lezen voor meer informatie over deze pilots.

3.4 Samenvattend overzicht uitgevoerde activiteiten in het kader van  

 ‘experimenteren en innoveren’

In totaal hebben we 6 activiteiten uitgevoerd in het kader van ‘experimenteren en  

innoveren’.

2018 activiteitenplan    2018 werkelijk

school openbaar school openbaar

aantal bereik aantal bereik aantal bereik aantal bereik

Kerntaak: experimenteren 

en innoveren

Literatour

Poëzieweek

Prijs beste leesomgeving

Lân fan taal

Leesposter

Lezen en burgerschap

Er was eens

Totaal experimenteren en 

innoveren

1

1

1

2

5

  14.491    

        20

     

      100

      100

14.711

1 

1

2

484

100

584

1

1

2

4

    

 24

    

 533

150

707

1 

1

2

1.034

21.979

23.013

Pilotprojecten 0-6 jaar

Pilotprojecten 6-12 jaar

Pilotprojecten 12-20 jaar

Naar kerntaak 2
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Stichting Lezen investeert in het overtuigen en beïnvloeden van strategische  
partijen die ervoor kunnen zorgen dat er meer aandacht, tijd en geld wordt 
besteed aan leesbevordering in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugd-
gezondheidszorg en het bibliotheekveld. 

4.1 Bewustwording

Om leesbevordering effectief te kunnen aanpakken, moeten beslissers in en om kinder-

opvang, (voor)school, jeugdgezondheidszorg, welzijn, het boekenvak en de bibliotheek 

doordrongen zijn van het belang van lezen en een integrale aanpak van (laag)geletterd-

heid. Voorlichting en bewustwording en beïnvloeding van het beleid blijven daarom 

noodzakelijk.

In afstemming met de Raad van Toezicht is de keuze gemaakt om het onderwijs priori-

teit te geven. Het onderwijs is volop in ontwikkeling en thema’s als gelijke kansen en 

burgerschap bieden aanknopingspunten om het leesbevorderingsbeleid verder te ver-

ankeren in het onderwijs. De ontwikkelingen rond de voorgenomen veranderingen in 

het onderwijscurriculum (Curriculum.nu) volgt Stichting Lezen op de voet en zij draagt 

actief bij aan voorstellen voor de positionering van leesonderwijs en leesbevordering  

in de nieuwe curriculumvoorstellen. In het kader van Curriculum.nu had Stichting Lezen 

een adviserende rol in de Taalraad van de Taalunie en leverde input aan de Ontwikkel-

Kerntaak 4:  Overtuigen en beïnvloeden



JAARVERSLAG 2018  |  STICHTING LEZEN  | 46

teams van Curriculum.nu. over de manier waarop leesbevordering en literaire vorming 

binnen het schoolvak Nederlands vormgegeven kan worden. Ook is de relatie tussen 

leesbevordering en burgerschapsonderwijs uitgewerkt.

Ambassadeurs

Stichting Lezen is ook betrokken bij de projecten de Dichter des Vaderlands en de  

Kinderboekenambassadeur. Zij zijn belangrijke ambassadeurs die lezen, poëzie en  

literatuur zichtbaar maken voor een breed publiek. De kinderboekenambassadeurs 

Hans en Monique Hagen openden in 2018 een ambassade in het Kinderboekenmuseum, 

waarmee de kinderboekenambassadeur een fysieke plek heeft waar veel kinderen met 

hun (groot)ouders komen.

Kinderboekenambassadeur

Sinds 2013 heeft Nederland een kinderboekenambassadeur, geïnspireerd op het Britse 

Children’s Laureate. Deze functie is in het leven geroepen door Stichting Lezen en het 

Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de Schrijverscentrale en Stichting 

CPNB. De kinderboekenambassadeur vraagt aandacht voor boeken en benadrukt dat 

(voor)lezen een verschil kan maken in het leven van jonge mensen.

Voor Hans en Monique Hagen was 2018 het tweede jaar van hun kinderboekenambassa-

deurschap. Het was een productief jaar met in totaal zo’n 75 heel diverse activiteiten. 

Een greep: bezoeken azc’s, columns, ingezonden brieven, interviews, filmpjes en nog 

veel meer. Verder waren zij via social media actief en lasten zij bij de vele tientallen  

reguliere schoolbezoeken ‘ambassadeurstijd’ in, die bijvoorbeeld werd benut door bij 

hun bezoek ook ouders uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan over de waarde 

van lezen. Ook vonden Hans en Monique Hagen een heuse ambassade voor de kinder-

boekenambassadeur. De Kinderboekenambassade is gevestigd in het Kinderboeken-

museum in Den Haag. Kinderen kunnen er ambassadeur worden van hun eigen lievelings-

boek en in een filmpje vastleggen wat voor hen het boek bijzonder maakt. De opening 

van de ambassade vond plaats op zondag 10 juni tijdens de Kinderboekenparade, in 

het bijzijn van de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, De Nationale Voorlees-

kampioen en verschillende ambassadeurs, onder wie de ambassadeur van de Filipijnen. 

Dichter des Vaderlands

2018 was het laatste jaar dat Ester Naomi Perquin het ambt van Dichter des Vaderlands 

vervulde. Ze was een uitstekende ambassadeur voor de poëzie. Zij was niet alleen 

zichtbaar op diverse podia en in de krant, maar zette ook De Nationale Kampioen 

Dichtwedstrijd op in de Kampioen, het ledenblad van de ANWB. 

Achter de schermen gebeurde er ook veel rond het instituut Dichter des Vaderlands. 

Om een en ander beter te waarborgen werd een nieuwe stichting opgericht, die de  

financiële middelen zal beheren en de nieuwe Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja, 

zal aansturen. Stichting Lezen blijft het ambt ondersteunen, aangezien de Dichter des 

Vaderlands een positieve bijdrage levert aan de leescultuur. 
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Stichting Lezen in de pers

Stichting Lezen stelt zich actief op in het verwerven en verspreiden van kennis. Daarbij 

hoort een actief persbeleid. De vakpers weet Stichting Lezen gemakkelijk te vinden 

voor achtergronden, om feiten te verifiëren en gebruik te maken van het netwerk.

Traditioneel is er in de media veel aandacht voor de grote campagnes en projecten 

zoals De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Jonge Jury. 

Zo volgen lokale media de verrichtingen van deelnemers aan De Nationale Voorlees-

wedstrijd uit hun regio en weet het Jeugdjournaal de essentie van de wedstrijd te  

vangen in een nieuwsitem.

Verder heeft Stichting Lezen meegewerkt aan langere artikelen in de (vak)pers.  

Bijvoorbeeld een artikel in het Algemeen Dagblad over jongeren en ontlezing, een  

themanummer ‘Van 12 tot 18’ over lezen en een artikel in het vakblad Remediaal.
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4.2 Expertmeetings

In 2018 zijn diverse expertmeetings georganiseerd.

Studiemiddag vmbo, 26 januari

Op vrijdag 26 januari 2018 organiseerde Stichting Lezen een studie-

middag over lezen en leesbevordering in het vmbo. Het was een informa-

tieve en inspirerende bijeenkomst voor docenten en anderen die werken 

met vmbo-leerlingen en lezen. De bijeenkomst vond plaats in het Beatrix-

theater in Utrecht en werd bezocht door 132 deelnemers.

Didy Pijpker, vmbo-docent Nederlands aan het Eemsdeltacollege en  

Docent van het Jaar, opende de bijeenkomst met een inspirerende presen-

tatie. Daarna belichtte onderwijsinspecteur Kees van der Sluijs lezen en 

leesbevordering in het vmbo vanuit het perspectief van de inspectie.  

Tijdens twee deelsessierondes werden de deelnemers nader geïnfor-

meerd over de stand van zaken van lezen in het vmbo. Onderzoeksjour-

nalist Anja Vink sloot de middag af met haar kijk op het vmbo-onderwijs.

Jubileumlunch – vipprogramma, 23 mei

Vanwege het jubileumjaar werd voorafgaand aan de finale van de 25e editie op woens-

dag 23 mei een jubileumlunch georganiseerd voor een select gezelschap van bijna 40 

vooraanstaande collega’s uit de boeken- en onderwijswereld. Aanwezig waren onder 

anderen directieleden van grote uitgeverijen, medewerkers van de Onderwijsinspectie, 

Onderwijsraad, OCW, Letterenfonds, Leescoalitie-genoten, Taalunie en bibliotheek-

organisaties. 
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Dagvoorzitter was Aleid Truijens. Zij lichtte toe hoe en waarom De Nationale Voorlees-

wedstrijd een van de best werkende leesbevorderingscampagnes is. Aan deze campagne 

doen jaarlijks ruim 200.000 kinderen van zo’n 3.400 basisscholen mee en het is na de 

Kinderboekenweek de grootste leesbevorderingscampagne van het land. Aan het woord 

kwam Kees Broekhof, adviseur van Sardes, over de theorie rondom leesbevordering. 

Zijn betoog ging in op de positieve spiraal van leesmotivatie, leesgedrag en leesvaardig-

heid van kinderen, en nuanceerde de laatste onderzoekscijfers. Daarnaast benadrukte 

hij het belang van samenwerking en gaf de urgentie aan van de zorgen om de kwaliteit 

van de leesvaardigheid, laaggeletterdheid en het bevorderen van excellentie. Als inter-

mezzo was Jacques Vriens aanwezig om een stuk voor te lezen. Hij is de meest gelezen 

auteur van De Nationale Voorleeswedstrijd en kreeg daarom een oorkonde overhandigd. 

De afsluitende spreker van de middag was docent Esmeralda Akdag. Zij is docent van 

De Vossenburch te Middelburg, een school met veel kinderen met een niet-westerse 

achtergrond. Zij vertelde hoe ze haar best doet om kinderen aan het lezen te krijgen, 

onder andere door aan veel campagnes mee te doen. Het competitieve element dat de 

Nationale Voorleeswedstrijd in zich heeft, werkt zeker voor haar leerlingen als goede 

stimulans.

Expertmeeting Lezen en Burgerschap, 11 juni

Op 11 juni 2018 organiseerde Stichting Lezen een expertmeeting over lezen en burger-

schapsvorming. 3 plenaire sprekers leidden het onderwerp vanuit verschillende invals-

hoeken in: Alderik Visser (vanuit burgerschap), Bram Eidhof (vanuit de invalshoek om 

lezen in te zetten bij burgerschap) en Frank Hakemulder (over literatuur en burgerschap). 

Aan de basis van de middag lag de beleidsnotitie Boek en burgerschap, die in opdracht 

van Stichting Lezen is opgesteld (Bram Eidhof, 2018). 3 vertegenwoordigers vanuit het 

werkveld (po, vo en mbo) gaven vervolgens inzicht in een praktijkvoorbeeld op hun 

school. De deelnemers spraken tot slot in groepen over de mogelijkheden en kansen 

van lezen en burgerschap in het onderwijs.

Schrijver Edward van de Vendel besloot de bijeenkomst met een lezing over de Slash-

reeks van Querido, waarbij auteurs schrijven over maatschappelijke kwesties waarin 

jongeren centraal staan. Boeken geschikt om burgerschapsthema’s aan de orde te  

stellen. Er waren 63 experts aanwezig.

Opbrengsten auteursbezoeken, 13 september

In samenwerking met de Schrijverscentrale hebben we een expertmeeting georganiseerd 

naar aanleiding van het verschenen onderzoek naar opbrengsten van auteursbezoeken. 

Met 44 deelnemers hebben we gesproken over de rol van de auteur als leesbevorderaar. 

Op 13 september vond bij de start van de Boekenweek voor Jongeren een bijeenkomst 

over dit onderzoek plaats met auteurs, leerkrachten, leerlingen en leesbevorderings-

organisaties. Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in 

de klas krijgen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken 

zet. Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het alge-

meen gemotiveerder voor lezen.
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Inspiratiedag Van BoekStartbaby tot leesbeest, 20 september

In het kader van Kunst van Lezen vond op 20 september de inspiratiedag Van Boek-

Start  baby tot leesbeest op school plaats. BoekStart bestond in 2018 10 jaar en bereikt 

samen met de Bibliotheek op school meer dan 900.000 kinderen. De eerste BoekStart-

baby’s zijn inmiddels 10 jaar en profiteren nu van de Bibliotheek op school (zie voor 

meer informatie het jaarverslag Kunst van Lezen).

Poëziesymposium, 30 oktober

Tijdens het symposium Poëzie in de klas - Als je goed om je heen kijkt onderzochten  

we in een afwisselend programma met plenaire voordrachten, video’s, poëziecarrousels 

en workshops de vele manieren waarop poëzie tot ons komt, en hoe dit een plaats heeft 

– of zou kunnen krijgen – in het voortgezet onderwijs. In totaal waren er 160 deelnemers. 

Lezen en literatuur in Curriculum.nu: een integrale aanpak, 16 november

Hoe kunnen we de plek van lezen en literatuur in het nieuwe curriculum het beste  

borgen? Het ontwikkelteam Nederlands ging daartoe op 31 oktober in gesprek met 

leesbevorderaars en leesexperts (meer dan 50 bezoekers) tijdens een expertmeeting 

van Stichting Lezen en SLO. De 3 zogenoemde ‘grote opdrachten’ die met lezen en  

literaire competentie te maken hebben, stonden tijdens de middag centraal: Een sterke 

taalbasis draagt bij aan de taal- en denkontwikkeling (GO1), Leesbevordering en literaire 

competentie stimuleren leerlingen om lezers te worden en te blijven (GO6) en Experimen-

teren met taal en taalvormen stimuleert het creatieve proces (GO7).
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4.3 Overleg en krachtenbundeling

Er is toenemende belangstelling voor de lezer en zijn leesgedrag. Op diverse terreinen, 

zowel publiek als privaat, ontstonden in 2018 initiatieven om na te denken over moge-

lijkheden om nieuwe lezers te bereiken en het lezen te bevorderen. Dat verscherpte be-

wustzijn, deels veroorzaakt door afnemende leestijd en leesmotivatie, is toe te juichen. 

Er bestaat echter wel het gevaar van doublures. Stichting Lezen ziet voor zichzelf een 

aanscherping van haar coördinerende rol om waar mogelijk krachten te bundelen en  

effectieve leesbevordering onder de aandacht te brengen. 

Om samen sterk te kunnen staan voor (literair) lezen, blijft Stichting Lezen investeren 

in overleg en krachtenbundeling, onder andere via de Leescoalitie, en goede relaties 

met partnerorganisaties in de werelden van overheid, (voor)scholen, bibliotheken, 

boekhandel, uitgeverij, welzijn, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Stichting 

Lezen heeft hiertoe in 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd. Tevens is in samen-

werking met het tv-programma Klokhuis een aflevering over lezen en het brein tot 

stand gekomen. Deze zal in 2019 worden uitgezonden.

Leescoalitie

In 2012 bundelden organisaties die landelijk een taak te vervullen hebben op het gebied 

van taal- en leesbevordering hun krachten om zo veel mogelijk mensen aan te zetten 

tot lezen en voorlezen. De Leescoalitie bestaat thans uit Stichting Lezen (initiatiefnemer, 

voorzitter en penvoerder), Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 

Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de biblio-

theken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging Openbare Bibliotheken). Gesprekken 

over toetreding van het Nederlands Letterenfonds tot de Leescoalitie vonden in 2018 

plaats. Eind 2017 is een nieuwe Leescoalitiecampagne van start gegaan: Lees Met  

Andermans Ogen (december 2017 – medio 2019). Deze campagne roept iedereen op 

om eens (vaker) een boek te lezen over iemand met een andere achtergrond, om vaker 

met andermans ogen te lezen. De campagne is in januari 2018 op het Binnenhof in aan-

wezigheid van diverse politici gelanceerd. Er zijn in 2018 binnen de campagne diverse 

nieuwe activiteiten ontplooid en het thema wordt via bestaande projecten en activiteiten 

van Leescoalitiepartners (en andere organisaties die aansluiten) onder de aandacht 

van een breed publiek gebracht. Zo is er een tournee van de Mensenbieb langs biblio-

theken in alle provincies, en is er op Wereldboekendag in het Concertgebouw een Voor-

leesliedje gelanceerd dat in 10 talen is vertaald. Op 5 oktober organiseerde de Lees-

coalitie de jaarlijkse Voorleeslunch voor ouderen. Het verhaal was dit keer geschreven 

door Yvonne Keuls. Trouw, sinds 2017 mediapartner van de Nationale Voorleeslunch, 

publiceerde op de ochtend van de Nationale Voorleeslunch het Nationale Voorlees-

lunchverhaal. De Nationale Voorleeslunch werd georganiseerd op 150 locaties met 

ieder tussen de 25 en 80 ouderen. Om kinderen met andermans ogen te laten lezen, 

werden luisterversies van het Prentenboek van het Jaar in 5 talen gemaakt, en is er  

samenwerking met Kidsweek/SamSam. Ook is in samenwerking met COC Nederland 

voor het eerst een roze literatuurlijst opgesteld. Deze zal in 2019 beschikbaar worden 

gesteld via de website Queerboeken.nl. 
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In totaal zijn via Leescoalitie-activiteiten ruim 873.500 mensen bereikt.

Zie voor meer informatie het inhoudelijk jaarverslag 2018 van de Leescoalitie.

Samenwerking Letterenhuis

De samenwerking tussen de Schrijverscentrale, het Letterenfonds en Stichting 

Lezen heeft een structureel karakter gekregen. Ieder kwartaal vindt een directie    - 

o verleg plaats. Sinds 2018 vergaderen het Letterenfonds en Stichting Lezen 

eens per kwartaal met de gezamenlijke mt’s. Concreet is in samenwerking met 

de Schrijverscentrale onderzoek gedaan naar de opbrengsten van schrijvers-

bezoeken op school voor leesbevordering. De positieve resultaten zijn gepre-

senteerd tijdens een gezamenlijke expertmeeting, waar ook is gekeken hoe 

auteurs nog meer als leesbevorderaars ingezet kunnen worden. De samenwerking in 

KVB Boekwerk-verband rond kennisdeling en kennisverwerving verloopt goed. In 2018 

is gewerkt aan de innovatieagenda van het boekenvak en aan een impactanalyse van 

het boek. Onderzoek van Stichting Lezen legde hiervoor een stevige kennisbasis.

Adviescommissies

Docenten, lerarenopleiders, onderwijsadviseurs en beleidsmedewerkers nemen deel 

aan adviescommissies waarin Stichting Lezen regelmatig haar beleid afstemt met de 

praktijk.

Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân

Stichting Lezen is kernpartner van het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF). In 2018 

zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de betrokken organisaties (de 

Afûk, Bibliotheekservice Fryslân, Cedin en de provincie Fryslân) en heeft het Nederlands 

Letterenfonds zich als kernpartner bij het PLF aangesloten. De overige leden, Fryske 

Akademy, Omrop Fryslân en Tresoar, zijn er op iets meer afstand bij betrokken.

Internationale samenwerking

Samenwerking in leesbevordering en kennis- en expertise-uitwisseling is ook inter-

nationaal groeiende. In Europees verband is Stichting Lezen onderdeel van EURead;  

directeur-bestuurder Gerlien van Dalen is vicevoorzitter. In 2018 is de website van  

EURead geactualiseerd. In oktober 2018 vond de annual general meeting plaats in 

Brussel. 

De EURead-ledenvergadering (17-19 oktober 2018) stond in het teken van fondsenwer-

ving en internationalisering. Aangesloten organisaties bespraken met elkaar op welke 

uiteenlopende manieren zij gefinancierd worden of aan fondsenwerving doen om de  

financiering rond te krijgen. Prof. dr. Hakemulder (Universiteit Utrecht) verzorgde een 

lezing over de ‘return on investment’ van cultuurinvesteringen. Stichting Lezen verzorgde 

een presentatie over BoekStart, wat aansloot bij een ander onderwerp van de meeting, 

namelijk het Global Early Years Bookgifting Network, dat onder de paraplu van EURead 

is opgericht. 

Nieuwe beleidsaanbevelingen zijn daar besproken met leden van de Europese Commis-

sie. Verder is er internationaal onderzoek naar lezen gepresenteerd en zijn er afspraken 



gemaakt over een Europese campagne: Europe Reads. Deze campagne is in november 

2018 gestart en zal doorlopen tot najaar 2019. EURead streeft ernaar om nieuwe Euro-

pese partners aan te trekken. Eind 2018 maakten twintig landen deel uit van EURead, 

een toename van zes ten opzichte van het jaar ervoor. De volgende landen waren eind 

2018 in EURead vertegenwoordigd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, 

Finland, Ierland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, 

Polen, Portugal, Schotland, Spanje, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk.

Naast EURead zijn er contacten over leesbevordering vanuit bibliotheken op mondiale 

schaal via coördinator Kunst van Lezen Adriaan Langendonk, die voorzitter is van de 

sectie Literacy & Reading van de IFLA.

4.4 Samenvattend overzicht uitgevoerde activiteiten in het kader van  

 ‘overtuigen en beïnvloeden’

In totaal hebben we veertien verschillende activiteiten in het kader van ‘overtuigen en 

beïnvloeden’ uitgevoerd. Hiermee hebben we meer dan één miljoen mensen bereikt. 

Dit komt vooral door de activiteiten van de Leescoalitie en de Kinderboekenambassa-

deurs. Met deze activiteiten bereiken we een groot aantal mensen (algemeen publiek 

in plaats van intermediairs). Deze activiteiten zijn belangrijk om op een positieve  

manier aandacht voor lezen te genereren en de leescultuur bij een algemeen publiek  

te stimuleren. De bereikcijfers voor deze kerntaak zijn hoger dan vooraf werd aange-

nomen, door het grote bereik onder het algemene publiek van de activiteiten van de 

kinderboekenambassadeurs en de Leescoalitie. Tevens hebben er meer expertmeetings 

plaatsgevonden dan vooraf beoogd.

2018 activiteitenplan    2018 werkelijk

school openbaar school openbaar

aantal bereik aantal bereik aantal bereik aantal bereik

Kerntaak: overtuigen  

en beïnvloeden

Studiemiddag vmbo

Viplunch jubileum NVW

Lezen en burgerschap

Opbrengsten auteursbezoeken

Poëziesymposium

Lezen en literatuur in Curriculum.nu

vmbo

pabo

Leescoalitie

Dichter des Vaderlands

Kinderboekenambassadeur

Kinderboekenambassade

Klokhuis

Internationale activiteiten

Totaal overtuigen  

en beïnvloeden

2

1

1

1

5 

50

50.000

50.050

6 

2

1

1

1

1

1

1

14

         492

            47

   873.564

   300.000

      4.069

             0

1.178.172

Expertmeetings

Adviescommissies
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Positie in het bestel en financieel kader

Stichting Lezen ontvangt vanuit de cultuurbegroting middelen voor haar onafhanke-

lijke, publieke taak als ondersteunende instelling op het gebied van leesbevordering 

en literatuureducatie. Met de basisfinanciering van het ministerie van OCW voor de 

BIS-opdracht bekostigt Stichting Lezen in de periode 2017-2020 de kerntaken en de 

aanjaagfunctie: inhoudelijke vernieuwing, onderzoek, kennisdisseminatie, communica-

tie, samenwerking, agendering en leesbevorderingsinterventies. 

Voor de planperiode 2017-2020 heeft het ministerie van OCW Stichting Lezen structu-

reel in totaal € 7.480.000 toegekend, € 1.870.000 per jaar. Inclusief loon- en prijs-

bijstellingen bedraagt de CuNo-subsidie voor 2018 € 1.978.314.

Daarnaast ontving Stichting Lezen € 3.350.000 uit het Actieprogramma Laaggeletterd-

heid Tel mee met Taal voor de uitvoering van Kunst van Lezen (2016-2018, verlengd tot 

en met 2019).

Ook heeft het ministerie van OCW € 77.014 beschikbaar gesteld voor de coördinatie 

van De Leescoalitie in 2018.

Stichting Lezen verwierf in 2018 € 610.620 in de vorm van publieke en private project-

bijdragen voor nieuwe projecten en aanvullingen op de kernactiviteiten. In 2018 betrof 

dit onder andere bijdragen van de Mediafederatie/GAU, Stichting Kinderpostzegels, 

Stichting De Versterking en Fonds 21. Daarnaast droegen de Leescoalitiepartners bij 

aan de campagne Lees Met Andermans Ogen.

Stichting Lezen wil blijven inzetten op de verwerving van incidentele middelen en  

sponsoring voor tijdelijke of aanvullende activiteiten.

Organisat ie
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Organisatie

Het managementteam wordt gevormd door de directeur-bestuurder, samen met Roos 

Wolters en Peter van Duijvenboden. Roos Wolters is coördinator kennis- en beleids-

ontwikkeling en interne zaken; zij vervangt de directeur-bestuurder tijdens haar  

afwezigheid. Peter van Duijvenboden is coördinator projecten en innovatie.

Sinds 2017 kent de organisatie vier onderdelen:

• projecten & innovatie;

• onderzoek & beleid;

• communicatie & pr;

• interne zaken (bedrijfsvoering).

De afbakening van taken en werkzaamheden en de kortere lijnen die met de in 2017  

afgeronde organisatieverandering werden beoogd, worden door zowel medewerkers 

als coördinatoren en directeur-bestuurder positief gewaardeerd.

In 2018 heeft het mt, bijgestaan door een externe hr-adviseur, het functiehuis geëvalu-

eerd en de functiebeschrijvingen geactualiseerd. Effectuering zal in 2019 plaatsvinden.

Overeenkomstig de Code Culturele Diversiteit streeft Stichting Lezen ernaar bij de  

vervulling van vacatures de diversiteit van de organisatie verder te vergroten. In 2018 

waren er twee nieuwe medewerkers met een biculturele achtergrond in tijdelijke dienst.

In 2018 deden zich enkele personele wijzigingen voor. Rewien Gayadin begon per  

januari als secretariaatsmedewerker. Anne Borgdorff kwam per 1 maart weer in dienst. 

Van 1 april tot 16 augustus was Parisa Oroemi in dienst als medewerker secretariaat. 

Van 16 april tot 31 oktober was Anne Klomberg in dienst als medewerker onderzoeks-

ondersteuning. Per 1 augustus 2018 is Julienne van den Heuvel in dienst gekomen als 

programmamedewerker BoekStart. Per 25 september is Marieke Smeijsters in dienst 

getreden als tijdelijk medewerker voor het project vmbo-website.

De formatie van het bureau van Stichting Lezen was in 2018 gemiddeld 3,9 fte, waarvan 

0,9 fte met een tijdelijk contract. Voor de activiteiten is 12,0 fte ingezet, waarvan 5,0 fte 

met een tijdelijk contract. Het merendeel hiervan is voor de duur van Kunst van Lezen 

en betreft tijdelijke urenuitbreiding van vaste medewerkers en medewerkers met een 

tijdelijk contract voor de duur van Kunst van Lezen (3,7 fte). Verder waren er in 2018 2 

medewerkers van Stichting Lezen & Schrijven (0,3 fte) gedetacheerd bij Stichting Lezen 

om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voor actielijn 4a van Tel mee met Taal, 

waaraan Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven deels in gezamenlijkheid invul-

ling geven.

Overzicht medewerkers in dienst

Eind 2018 waren er 19 medewerkers in dienst (15,9 fte).

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder

Milly Alexander, projectmedewerker

Niels Bakker, medewerker onderzoek
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Daan Beeke, projectleider voortgezet onderwijs (havo/vwo) en digitalisering

Barbara Berends, medewerker projecten en communicatie Kunst van Lezen

Tike de Boer, bestuurssecretariaat en websites

Marijke Bos, projectleider voor- en vroegschoolse periode

Inger Bos, projectleider de Bibliotheek op school 

Anne Borgdorff, medewerker secretariaat

Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie

Jette van den Eijnden, medewerker onderzoek

Gijs van der Hammen, medewerker online communicatie

Julienne van den Heuvel, projectmedewerker BoekStart

Agnes van Montfoort, projectleider basisonderwijs

Marieke Smeijsters, medewerker website

Karin Verburg, administrateur

Alix Wassing, medewerker onderzoek 

Roos Wolters, coördinator kennis- en beleidsontwikkeling en interne zaken

Desirée van der Zander, communicatie en pr

Adriaan Langendonk, coördinator Kunst van Lezen, is in dienst bij de Koninklijke Biblio-

theek, maar is gedetacheerd bij Stichting Lezen voor zijn werkzaamheden voor Kunst 

van Lezen. 

De medewerkers van Stichting Lezen zijn voornamelijk inhoudelijk specialisten op  

het gebied van onderwijs, taal- en leesbevordering en communicatie. Voor specifieke 

specialistische organisatorische werkzaamheden trekt de stichting externe adviseurs 

en consultants aan. Zo is in 2018 voor de implementatie van de cao en de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikgemaakt van de diensten van extern 

juridisch adviseur R. Runia. Hr-adviseur J. Bast begeleidde de organisatieveranderingen 

en de actualisering van het functiehuis. Voor financieel-administratieve ondersteuning 

wordt gebruikgemaakt van de diensten van administratiekantoor Jac’s Den Boer & Vink. 

Samenstelling Raad van Toezicht

Aan de samenstelling van de Raad van Toezicht ligt een profielschets ten grondslag. 

Deze profielschets gaat uit van een raad van ten minste drie en ten hoogste zeven 

leden. Met inachtneming van de Code Governance Cultuur en de Code Culturele Diver-

siteit wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling (man-vrouwverhouding, 

culturele achtergrond en leeftijdsopbouw). Leden moeten onafhankelijk en kritisch 

kunnen opereren. In het profiel wordt een aantal terreinen benoemd waarop een rele-

vant netwerk en/of specifieke deskundigheid wordt vereist; het gaat om de volgende 

gebieden:

• (lokale) politiek / bestuurlijk;

• leesbevordering/literatuureducatie;

• boekenvak/bibliotheek;

• (nieuwe) media;

• juridisch / gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen;
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• het onderwijsveld;

• financieel/risicobeheersing/rapportage;

• ondernemend/commercieel/sponsoring en fondsenwerving;

• werkgeverschap/management;

• onderzoek.

Overzicht leden Raad van Toezicht 2018

Relevante (neven)functies leden Raad van Toezicht

De heer F. Elderson

Lid van de directie De Nederlandsche Bank NV, voorzitter bestuur Stichting Nederlands 

Vioolconcours, vicevoorzitter Stichting Netherlands International Music Competitions, 

lid raad van commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser, lid curatorium bijzondere 

leerstoel Leesgedrag Vrije Universiteit Amsterdam, lid Advisory Board Advanced Master 

in Law & Finance (Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden), lid Studie-

gezelschap voor Economische Politiek (SEP), lid Advisory Board ‘Erasmus Sustainable 

Value Creation Platform’, Erasmus Universiteit Rotterdam.

De heer G.J. Dorleijn

Voorzitter bestuur Stichting P.C. Hooftprijs, lid bestuur Geert van Oorschotstichting.

De heer H.M.B. Franssen

Inspecteur Primair Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs, lid Platform Onderwijs 

Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2) bij de Nederlandse Taalunie.

Mevrouw H.B.G.W.J. Mulder

Rector van het 4e Gymnasium Amsterdam, lid van het hoofdbestuur van de KNGU,  

de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

De heer B.J. Verkoren

Lid van de directie JumboDiset BV en Koninklijke Jumbo BV, lid rvt van Stichting  

Frontaal te Amsterdam, penningmeester Stichting Boost Producties te Amsterdam,  

secretaris Stichting IDRF (Infectious Disease Research Foundation).

      Aanstelling  Herbenoeming  Aftreding

De heer F. Elderson (voorzitter)  1 april 2015  1 april 2019  1 april 2023

De heer B.J. Verkoren    20 juni 2015  20 juni 2019  20 juni 2023

(voorzitter auditcommissie) 

Mevrouw S. Kreuger   1 maart 2018  1 maart 2022  1 maart 2026

De heer H.M.B. Franssen  1 februari 2012  1 februari 2016  1 februari 2020

De heer G.J. Dorleijn   1 februari 2015  1 februari 2019  1 februari 2023

Mevrouw H.B.G.W.J. Mulder  1 februari 2015  1 februari 2019  1 februari 2023
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Mw. S. Kreuger

Journalist, radio-dj, documentairemaker, bestuurslid Roots & Routes.

De Raad van Toezicht is in 2018 vier maal in reguliere vergaderingen bijeengekomen.  

De meeste leden waren hierbij aanwezig. Alle voor de continuïteit van het werk van 

Stichting Lezen belangrijke ontwikkelingen en stukken zijn in deze vergaderingen be-

sproken. Aan het eind van het eerste halfjaar heeft de Raad van Toezicht zich gebogen 

over de prognoses voor het komende halfjaar in relatie tot de begroting. De begroting 

2019 is voorbereidend besproken in de auditcommissie en door de Raad van Toezicht 

vastgesteld in november 2018. 

Belangrijke onderwerpen tijdens de RvT-vergaderingen waren onder andere:

• voortgang van de activiteiten;

• landelijke beleidsontwikkelingen; 

• cultural governance; 

• uitbreiding van de Raad van Toezicht;

• AVG;

• financiële zaken;

• personele zaken.

In november heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gedaan naar het functioneren 

van de RvT en de invulling van zijn rol.

Tijdens de jaarlijkse beleidsmiddag heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van 

het mt en een aantal medewerkers zijn kennis en expertise gedeeld om beleidslijnen 

voor de periode 2017-2020 verder uit te werken, met name met betrekking tot de vorm-

geving van het kenniscentrum en het speerpunt ‘overtuigen en beïnvloeden’. Daar-

naast vond op diverse punten bilateraal overleg plaats.
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2017 - 2020 Activiteitenplan Stichting Lezen: 2018, werkelijk

Bij lage 1  

Overzicht van programma’s, activiteiten en producten

leerstoel Leesgedrag

leerstoel Lezen en digitale media

SMB

SMB verdiepende analyse 

HTNO PO 

HTNO VO

onderzoeksaanvragen

onderzoeken afgerond

Totaal weten en meten

Kerntaak 1: weten en meten

2 regulier, 2 thema

Vraag maar raak, Leren lezen met je lichaam

0 0 

1

1

4

1

1

1

3

4

16

 Schoolgebonden Openbaar      Toelichting
Activiteit Aantal Bereik Aantal   Bereik

Nationale Voorleesdagen

Nationale Voorleeswedstrijd 

Jonge Jury

De Inktaap 

De Weddenschap 

Read2Me! 

Boekenweek-educatie 

Pabo Voorleeswedstrijd

Poëzieweek 

LêsNo (Friesland)

Lezen Centraal

Het Schoolvak Nederlands

Dag van de Literatuuronderwijs

Annie M.G. Schmidtlezing

lezen.nl

leesplan.nl

Leesmonitor.nl

Leesmonitor-magazine

Kwestie van Lezen

Onderzoekspublicaties Eburon

Kerntaak 2: informeren, inspireren en activeren

68% bibliotheken, 75% kinderopvanginstellingen, 

28% basisscholen, 13% boekhandel

53% basisscholen met 219.486 leerlingen

6% bibliotheken, 75% middelbare scholen,  

13.111 stemmen voor publieksprijs

8% middelbare scholen

20% middelbare scholen, 2.517 leerlingen

44% bibliotheken, 26% middelbare scholen,

29.500 leerlingen

Bezoekers webpagina’s met lessuggesties

87% pabo’s

Bezoekers webpagina’s met lessuggesties

Aantal klassen met 3.233 scholieren

Bezoekers

Schatting bezoekers

Schatting bezoekers

Bezoekers

Bezoekers website

Bezoekers website

Bezoekers website

Oplage print

Nieuwe delen in 2019

totaal aantal print en digitaal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

     3.478

        

 52  

              

233    

3.326

         39  

12.759

       137

       600    

500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11.060

541

130

230

160

92.981

12.993

23.623

4.200

0

2.053   

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

**

*

**

**

**

**
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* Bereikte instituties (bibliotheken, scholen, kinderopvanginstellingen, boekhandels).

** Bereikte intermediairs (leesbevorderaars in bibliotheek, boekhandel, school, kinderopvang).

*** Bereikt algemeen publiek.

Onderzoekspublicaties digitaal

Lezen in de klas

Kinderboekengids

Tijdschrift Lezen

Totaal informeren, inspireren  

en activeren

Aantal digitale downloads

Ontvangers print

Ontvangers print

Ontvangers print gem. per editie

1

10

      7.992

    29.116

6

1

4

21

5.804

24.250

10.750

189.032

vervolg Kerntaak 2: informeren, inspireren en activeren

**

**

Literatour (12-20 jaar)

Prijs beste leesomgeving 

Pilotproject nader te bepalen (0-6 jaar)

Pilotproject nader te bepalen (6-12 jaar)

Pilotproject nader te bepalen (12-20 jaar)

Totaal experimenteren en innoveren

Kerntaak 3: experimenteren en innoveren

100% middelbare scholen, 11% bibliotheken,  

21% boekhandels

Deelnemende scholen

Lân fan taal 5.079 leerlingen + 16.900 bezoekers

Leesposter, geschat bereik kinderen 93.000

Lezen en burgerschap, Er Was Eens, 150 scholen, 

3.000 deelnemers

1

1

2

4

24

0

 533

150

707

1

1

2

1.034

21.979

23.013

*

***

Expertmeetings

Adviescommissies

Leescoalitie-activiteiten

Dichter des Vaderlands

Kinderboekenambassadeur

Kinderboekenambassade

Klokhuis

Internationale activiteiten

Totaal overtuigen en beïnvloeden

TOTAAL ACTIVITEITENPLAN

Kerntaak 4: overtuigen en beïnvloeden

Bezoekers

Leden adviescie.

Schatting totaal diverse activiteiten

Lezers Parool zaterdageditie

Bezoekers website

Wordt in 2019 uitgezonden

EURead

0

14

0

29.823

6

2

1

1

1

1

1

1

14

53

       492

     47

873.564

   300.000

4.069

0

1.178.172

1.390.217

**

***

***

***

 Schoolgebonden Openbaar           Toelichting
Activiteit Aantal Bereik Aantal   Bereik

**



  Elfde jaar Kunst van Lezen,  

  derde jaar van de derde periode 

  als onderdeel van het actieprogramma 

  Tel mee met Taal.

  

Bi j lage 2  

Jaarverslag Kunst van Lezen 2018
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Het programma Kunst van Lezen bestaat uit drie onderdelen:

1 |  BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang

2 |  de Bibliotheek op school primair en voortgezet onderwijs

3 |  het opzetten van (boven)lokale (strategische) leesbevorderingsnetwerken

Vanaf 2016 is Kunst van Lezen onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal. 1 

Kunst van Lezen geeft met de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school  

invulling aan de preventieve kant van dit actieprogramma om laaggeletterdheid te 

voorkomen en tegen te gaan. Wanneer in een vroeg stadium van een mensenleven 

voorkomen wordt dat iemand laaggeletterd wordt, heeft de betreffende persoon,  

maar ook de gehele maatschappij, daar baat bij.

Kunst van Lezen is binnen Tel mee met Taal verantwoordelijk voor het breed  

aandacht geven aan het plezier in (voor)lezen en het specifiek aandacht geven  

aan leesbevorderingsactiviteiten in laagtaalvaardige gezinnen (gezinsaanpak). 

Hoofduitvoerder Stichting Lezen en mede-uitvoerder de Koninklijke Bibliotheek  

(KB) zijn verantwoordelijk voor de regie, doorontwikkeling en aansturing van het  

programma. Bij de gezinsaanpak is ook Stichting Lezen & Schrijven betrokken.  

De regionale en lokale uitvoering vindt plaats via twee kernteams (BoekStart en  

de Bibliotheek op school) van de Samenwerkende Provinciale Ondersteunings-

instellingen (SPN - POI’s). Samen met de provinciale coördinatoren voorziet Kunst 

van Lezen basisbibliotheken van informatie en ondersteuning bij het verrichten van 

hun werk.

Stichting Lezen is penvoerder van Kunst van Lezen. Dit verslag is een bijlage bij het 

jaarverslag van Stichting Lezen.

Adriaan Langendonk, programmacoördinator Kunst van Lezen

Amsterdam/Den Haag, mei 2018

1  Zie www.telmeemettaal.nl.

Inleiding
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Dit hoofdstuk bevat informatie over de in 2018 bereikte resultaten in relatie tot  

de geformuleerde hoofddoelstelling en subdoelstellingen van Tel mee met Taal.

1.1 Hoofddoelstelling: een miljoen kinderen van 0 tot 12 jaar bereiken  

 met leesbevorderingsactiviteiten

De hoofddoelstelling is dat eind 2018 een miljoen jonge kinderen tot en met  

de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun  

taalvaardigheid en leesplezier toenemen.

1 | Resultaten 2018 gericht op kinderen van 0-18 jaar

Bereik 2018
programma 0-12 jaar

BoekStart voor baby’s 

BoekStart in de kinderopvang 

BoekStartcoach

Overige educatieve dienstverlening kinderopvang

de Bibliotheek op school primair onderwijs

Overige dienstverlening basisonderwijs met overeenkomst

Totaal 

Aantal deelnemende  
basisbibliotheken

146

118

  56 (op 78 consultatiebureaus)

    1

128

  19

% van aantal basis-
bibliotheken (147)

99,3%

80,3%

38,1%

  0,7%

87,1%

12,9%

Aantal bereikte  
kinderen* 

    67.500

    97.250

    30.000

      6.750

   655.000

   172.500

1.029.000

* afgerond op veelvouden van 250
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De hoofddoelstelling die voor eind 2018 was geformuleerd, is met ruim een miljoen  

bereikte kinderen behaald. De cijfers zijn vanaf 2018 voornamelijk afkomstig uit diverse 

educatieve metingen (vve, po en vo) vanuit het Bibliotheekonderzoeksportaal (BOP) 

van de KB. Bij de rapportagesamenstelling zijn de kernteams van SPN en de programma-

coördinator van Kunst van Lezen nauw betrokken.

1.2 BoekStart

• Op 1 basisbibliotheek (Nieuwegein) na, doen alle 147  

 actieve basisbibliotheken in Nederland mee aan   

 BoekStart voor baby’s.

• In totaal doen nu 118 van de 147 basisbibliotheken  

 (80%) mee aan BoekStart in de kinderopvang. 

• Het aantal deelnemende kinderopvanglocaties is in  

 2018 met 211 gegroeid van 1.941 naar 2.152. Vanwege  

 de harmonisatie wordt er vanaf 1 januari 2018 geen  

 onderscheid meer gemaakt tussen kinderdagverblijven  

 en peuterspeelzalen. De totale deelname is 24% van  

 het totaal van 8.997 kinderopvanglocaties.

• Op deze locaties zitten in totaal 407.000 kinderen (CBS). BoekStart bereikt er  

 circa 97.000. 

• De BoekStartcoach (zie hoofdstuk 2) wordt eind 2018 op 78 consultatiebureaus  

 ingezet bij 56 basisbibliotheken. De ouders die via deze weg bereikt worden, 

 tellen (deels, want gericht op baby’s) ook mee voor de actief bereikte ouders uit  

 doelstelling 3a.

In een infographic ziet dit er als volgt uit:
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BoekStart voor 
baby’s 2018

146

Aantal  
deelnemende  
basisbibliotheken

99,3%

% van aantal  
basisbibliotheken 
(150)

67.500

Aantal nieuwe 
leden  
(koffertjes)

40,0%

Bereik in Neder land  
geboren baby’s 
(169.000 in 2017)

Bereik BoekStart voor baby’s 2018

In december 2018 doet 99,3% van alle basisbibliotheken mee aan BoekStart 

voor baby’s (146 van de 147 basisbibliotheken). Alleen Bibliotheek Nieuwegein 

doet niet mee. Ook doen vrijwel alle 776 bemande vestigingen mee die ten min-

ste 15 uur per week open zijn. In 2018 zijn circa 67.500 koffertjes verzonden naar 

bibliotheken. Dat is 40% van de 169.000 in Nederland geboren baby’s in 2017. 

De andere 15% (25.000) van de ouders van baby’s die eind 2018 via BoekStart 

actief bereikt worden, komen via BoekStart in de kinderopvang en de BoekStart-

coach met BoekStart in aan raking. In 2018 zijn er 5.500 koffertjes meer verstuurd 

dan in 2017. 

Eind 2018 is nagenoeg 100% van de ouders met pasgeboren baby’s geïnformeerd over 

BoekStart via de actie die ondernomen is met de GGD (producent van het Groeiboekje), 

waarbij, naast de redactionele aandacht, door BoekStart twee mijlpaalkaarten zijn  

ingestoken. Vrijwel alle ouders in Nederland ontvangen dit Groeiboekje. 

BoekStart voor baby’s

Bereik BoekStart voor baby’s 2018
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BoekStart in de kinderopvang

Aantal deelnemende basisbibliotheken

% van aantal basisbibliotheken (147)

Totaal aantal kov-locaties

Bereik BoekStart: totaal aantal locaties eind 2018 

Bereik BoekStart kov: % van totaal aantal locaties

Totaal aantal kinderen kdv en psz, afgerond

Aantal kinderen op BoekStart-locaties, afgerond

118

80%

8.997

2.152

24%

407.000

97.000

BoekStart in de kinderopvang 2018

Bereik BoekStart in de kinderopvang 2018

Uit de meting van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) VVE 2018 blijkt dat er 118 

(80,3%) van de 147 basisbibliotheken meedoen aan BoekStart in de kinderopvang. 

De POI’s en basisbibliotheken faciliteerden tot eind 2018 2.152 kinderopvanglocaties 

met BoekStart in de kinderopvang. Op het totaal van 8.997 kinderopvanglocaties is dat 

afgerond 24%. Via BoekStart in de kinderopvang worden op deze locaties eind 2018 

rond de 97.000 kinderen bereikt. In 2018 gaan 407.000 kinderen van 0 tot 4 jaar naar 

een kinderopvanglocatie. Wanneer gekeken wordt naar het werkgebied van de 118  

basisbibliotheken die deelnemen, wordt 30% van de kinderen van 0 tot 4 jaar bereikt.

Overzicht BoekStart in de kinderopvang ten opzichte van locaties in heel Nederland

Overzicht BoekStart in de kinderopvang ten opzichte van locaties in het werkgebied van deelnemende bibliotheken
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Spelenderwijs Utrecht

De Bibliotheek Utrecht en kinderopvangorganisatie Spelenderwijs Utrecht (150 locaties 

met circa 6.750 kinderen) werken samen aan leesbevordering voor kinderen en hun  

ouders. Kunst van Lezen heeft in 2018 onderzoek laten doen naar de overlap tussen 

beide programma’s. Het blijkt dat Spelenderwijs wordt uitgevoerd aan de hand van 7 

bouwstenen van BoekStart in de kinderopvang.  

De kinderen die Spelenderwijs volgen, worden meegerekend bij de overige educatieve 

dienstverlening. Het bereik van zogenoemde doelgroepkinderen is in de gemeente 

Utrecht de laatste jaren gestegen tot bijna 90% en dat is volgens de gemeente ook het 

maximale bereik.

Monitor BoekStart in de kinderopvang

Aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang voorjaar 2018 deden 58 bibliotheken,  

603 kinderopvanglocaties en 1.896 kinderopvangmedewerkers mee.

1.3 De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school primair onderwijs – basisonderwijs 

en speciaal (basis)onderwijs

Eind 2018 wordt het percentage (85%) van het aantal te bereiken basisbibliotheken  

die de Bibliotheek op school primair onderwijs uitvoeren gehaald met 128 van de 147 

basisbibliotheken die meedoen (87,1%). Basis van de inventarisatie is ook hier het BOP 

van de KB dat onderzoek naar de educatieve dienstverlening in het primair onderwijs 

uitvoert. Om tot het totale aantal leerlingen te komen, wordt het aantal deelnemende 

scholen uit het BOP vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal leerlingen op een  

basisschool.
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Bereik de Bibliotheek op school t.o.v. het totale aantal basisscholen en leerlingen in Nederland en 

Bereik de Bibliotheek op school t.o.v. het aantal basisscholen en leerlingen in het werkgebied van 

de 128 basisbibliotheken die de Bibliotheek op school hebben ingevoerd.

Bereikcijfers de Bibliotheek op school primair onderwijs (basisonderwijs en  

speciaal onderwijs)

In totaal zijn er in Nederland begin 2018 6.937 scholen voor regulier, speciaal basis-

onderwijs en speciaal onderwijs (alleen basisschoolleeftijd). Aan de Bibliotheek op 

school doen 3.043 basisscholen mee. Dat is op basis van het totale aantal basisscholen 

in Nederland 44%. Als je kijkt naar het aantal basisscholen in de werkgebieden van 

participerende basisbibliotheken is het 51%. Omdat er relatief meer reguliere basis-

scholen meedoen, die gemiddeld meer leerlingen hebben per locatie dan speciaal  

onderwijs, is het percentage leerlingen op scholen met de Bibliotheek op school 52% 

ten opzichte van het totale aantal leerlingen in de werkgebieden van participerende  

bibliotheken. 

Analyse van bibliotheken die niet meedoen aan de Bibliotheek op school

In het werkgebied van de 19 basisbibliotheken die niet meedoen aan de aanpak de  

Bibliotheek op school en bij de 2 basisbibliotheken die maar met een paar scholen 

meedoen aan de Bibliotheek op school (Amsterdam en Emmen), zijn in totaal 1.027  

basisscholen gevestigd. Een deel daarvan heeft wel dienstverleningsovereenkomsten 

met de lokale bibliotheek. De leerlingen op die scholen worden meegeteld in het kader 

van de landelijke bereikcijfers. Het gaat om 172.500 leerlingen die op 780 reguliere  

basisscholen via deze dienstverlening bereikt worden. 
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Monitor de Bibliotheek op school primair onderwijs

Een belangrijk instrument om de kwaliteit en effectiviteit van de 

Bibliotheek op school in kaart te brengen en te verbeteren, is de 

Monitor de Bibliotheek op school primair onderwijs. Aan de moni-

tor 2017-2018 deden 1.610 scholen mee. De vragenlijsten werden 

ingevuld door 1.506 leesconsulenten (sommige voor meerdere 

scholen), 16.029 leerkrachten en 119.590 leerlingen. 

Lezen is leuk! en Lokaal Besteden van Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels (hierna Kinderpostzegels) ondersteunt 

sinds 2013 Stichting Lezen bij activiteiten binnen de Bibliotheek 

op school. Inmiddels zijn 150 scholen (circa 22.500 leerlingen) in 

krimpgebieden voorzien van nieuwe boekenkasten en bibliotheek-

boeken en hebben 15.000 leerlingen (met name uit de hogere 

groepen) een Boekenbon van 10 euro cadeau gekregen (project 

Lezen is leuk!). 

In de zomer van 2018 heeft Kinderpostzegels Lokaal Besteden  

gelanceerd. Dit betekent dat scholen een deel van het ‘eigen’  

opgehaalde geld in het najaar van 2018 mogen besteden aan een 

lokaal doel of aan een landelijk doel. Kinderpostzegels heeft be-

sloten dat een landelijk goed doel ligt in het besteden van dit geld 

(met een maximum van 1.000 euro per school) aan boekenpakket-

ten van Stichting Lezen. Deze actie bleek populair: ongeveer 220 

scholen hebben gekozen voor besteding van het geld aan 8 samen-

gestelde boekenpakketten van Stichting Lezen en NBD/Biblion.  

In januari 2019 zijn circa 10.000 boeken en voor 5.000 euro aan 

Boekenbonnen naar de 220 scholen toegegaan. 

Pilots ondersteuning zwakke lezers binnen de Bibliotheek op 

school

De laatste jaren heeft de KB in het kader van de de Bibliotheek  

op school-aanpak enkele initiatieven genomen. Het belangrijkste 

is het ondersteunen van zwakke lezers door boeken via audio-

streaming beschikbaar te stellen voor dyslectische leerlingen.  

Na twee uitgebreide proefperiodes op een aantal scholen is beslo-

ten om onder andere leesconsulenten extra te trainen om zwakke 

lezers beter te ondersteunen. Deze populaire trainingen zitten 

twee keer per jaar vol.
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De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Read2Me!

Sinds schooljaar 2011-2012 ondersteunt Kunst van Lezen de voorleeswedstrijd voor 

brugklassers Read2Me!. In schooljaar 2017-2018 hebben in totaal 1.181 brugklassen 

meegedaan aan deze competitie. Op zaterdag 26 mei werd Isa Hazelaar van CSG  

Bogerman in Sneek tot Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2018 gekozen.

Indeling voortgezet onderwijs

De Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs valt uiteen in vier segmenten:

1 | De Bibliotheek op school vmbo is gestart in schooljaar 2013-2014.

2 | De Bibliotheek op school havo/vwo is in najaar 2017 gestart met het actief  

 ondersteunen van Lezen voor de Lijst.

3 | De Bibliotheek op school mbo is gestart in najaar 2017 met pilots op roc’s  

 (Den Bosch, Zwolle en Amersfoort).

4 | De Bibliotheek op school pabo is gestart in najaar 2017 met pilots op pabo’s 

 in Leeuwarden, Enschede en Rotterdam.

Aantal deelnemende basisbibliotheken aan de Bibliotheek op school  

voortgezet onderwijs

Inmiddels doen (op basis van de resultaten van de BOP-enquête zomer 2018) 56  

van de 144 basisbibliotheken mee aan de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. 

Dat is 38,9% van het totale aantal basisbibliotheken in Nederland waarvan in het werk-

gebied een middelbare school is gevestigd (in het werkgebied van 3 bibliotheken ont-

breekt een school voor voortgezet onderwijs). Voor 95% van de bibliotheken die samen-

werken met het voortgezet onderwijs, volgens de de Bibliotheek op school-aanpak, 

betreft die samenwerking het vmbo-onderwijs.



JJAARVERSLAG STICHTING LEZEN 2018  |  KUNST VAN LEZEN  | 72

De Bibliotheek op school (leesbevordering) op 183 vo-scholen

Het totale aantal scholen waarmee wordt samengewerkt volgens de Bibliotheek op 

school op het gebied van leesbevordering komt op 183 in 2018, in het werkgebied  

van de 56 basisbibliotheken. Het totale aantal scholen in het werkgebied van deze  

56 bibliotheken is vastgesteld op 741 scholen. Op basis van dit totale aantal heeft eind 

2018 gemiddeld 24,7% van de vo-scholen de Bibliotheek op school in het werkgebied 

van de basisbibliotheken die meedoen aan de aanpak.

t.o.v. werkgebied van bibliotheken met de Bibliotheek op school

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Met de Monitor de Bibliotheek op school brengen bibliotheken en scholen in kaart hoe 

het leesklimaat, het leesgedrag en de leesmotivatie zich op een school ontwikkelen.  

Er worden onder andere gegevens verzameld over het leen- en leesgedrag en informatie-

vaardigheden van de leerlingen en het leesbevorderende gedrag van de leerkrachten. 

In 2017-2018 deden 71 scholen, 837 docenten en 12.376 leerlingen mee met de Monitor 

de Bibliotheek op school vmbo. 

Regionale teams de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

In 2018 heeft Kunst van Lezen aan SPN opdracht gegeven te komen tot het opzetten 

van regionale teams voortgezet onderwijs vanuit SPN/POI’s. De teams, die op termijn 

ook ingezet kunnen worden voor dBos mbo en dBos pabo, moeten in 2019 verder  

gestalte krijgen. Deze regioteams zullen, met name buiten de 37 grootste gemeenten 

met meer dan 100.000 inwoners, moeten zorgen voor het eerste (strategische) contact 

met scholen voor voortgezet onderwijs (met name vmbo-scholen). Het blijkt namelijk 

dat veel basisbibliotheken hun educatieve dienstverlening vooral dicht bij huis, op 
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consultatiebureaus, in kinderopvang en vooral basisonderwijs, leveren en minder  

oog hebben voor het voortgezet onderwijs. Dit komt ook doordat veel vo-scholen met 

diverse locaties opereren in werkgebieden van verschillende bibliotheken. Het is dan 

niet helder welke basisbibliotheek verantwoordelijk is om het gesprek te voeren. De  

regioteams zullen met name het voorwerk verrichten en inventariseren waaraan het  

onderwijs behoefte heeft met betrekking tot educatieve dienstverlening. Op basis van 

deze inventarisatie kan gerichter per bouwsteen worden samengewerkt. 

Overige educatieve dienstverlening voortgezet onderwijs

Naast de 56 bibliotheken die meedoen aan de Bibliotheek op school vo, zijn er nog  

68 basisbibliotheken (47,2%) die op ongeveer 35% van de middelbare scholen in hun 

werkgebied een (structureel) dienstverleningsaanbod verzorgen. De overige 20 basis-

bibliotheken (13,9%) hebben helemaal geen dienstverleningsaanbod aan middelbare 

scholen. In totaal worden 761 middelbare scholen (46,2%) door de 124 bibliotheken 

(86,1%) met de Bibliotheek op school of een ander dienstverleningsaanbod bediend. 

De overige 885 (53,8%) middelbare scholen hebben vanuit de Bibliotheek geen dienst-

verleningsaanbod.

Lezen voor de Lijst (havo/vwo)

De Koninklijke Bibliotheek heeft Lezen voor de Lijst in 2017 officieel overgenomen  

van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). De site www.lezenvoordelijst.nl (gericht op 

docenten) is onderdeel van de landelijke dienstverlening van de KB. Het leerlingendeel 

maakt deel uit van www.jeugdbibliotheek.nl van de KB. Het geheel wordt gefinancierd 

door de KB. Het docentendeel wordt de komende periode verder 

geactualiseerd, met als doel het gebruik te vergroten en te ver-

gemakkelijken. Vanuit Kunst van Lezen werd in 2018 ingezet op 

de rol van de fysieke bibliotheek en hoe deze zowel het docen-

tendeel als het leerlingendeel onder de aandacht kan brengen 

bij het onderwijs waarmee contacten zijn.

De Bibliotheek op school mbo

De verbreding van de Bibliotheek op school van het vmbo naar 

het mbo startte met de brochure Meer lezen, beter in taal mbo. 

Uit de brochure komt naar voren dat structurele aandacht voor 

vrij lezen en vrijetijds lezen op school en thuis ook in het mbo 

leidt tot een positief effect op de taalontwikkeling van studenten. 

Het vergroten van die taalvaardigheid is essentieel voor het suc-

ces van de student in zijn opleiding en zijn daaropvolgende loop-

baan. Daarom is Kunst van Lezen eind 2017 gestart met drie  

pilots om de beproefde aanpak de Bibliotheek op school te ver-

breden naar het mbo; vanaf najaar 2018 volgden nog drie nieuwe 

pilots. In de pilots zijn een roc en ten minste één bibliotheek  

samenwerkingspartner.
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Conferentie Meer lezen, beter in taal mbo

Op 2 november 2018 werd de eerste mbo-conferentie over leesbevordering en de  

aanpak de Bibliotheek op school mbo gehouden. Dit congres was een succes en werd 

bezocht door docenten en beleidsmakers in het mbo en medewerkers van de Bibliotheek 

op strategisch en beleidsniveau. In het programma was aandacht voor de effecten van 

vrij lezen op de taalvaardigheid van studenten en de praktijk van de pilots. Er is grote 

behoefte aan praktijkervaringen. 

De Bibliotheek op school pabo

De Bibliotheek op school is inmiddels voor veel basisscholen (ruim 3.000) en biblio-

theken (128) een ingeburgerde werkwijze om het leesplezier met behulp van een struc-

turele aanpak vanuit de Bibliotheek op de basisschool een vaste plek te geven. Zo lezen 

de leerlingen (en leerkrachten) meer en worden ze beter in taal. In het kader van de 

doorgaande leeslijn is het zinvol om de pabo’s en aankomende leerkrachten erbij te 

betrekken en te kijken hoe er vanuit de bibliotheken rond de Bibliotheek op school  

samengewerkt kan worden met de pabo vanuit de visie op leesplezier van Kunst van 

Lezen.

Drie pilots

In het schooljaar 2017-2018 zijn in Leeuwarden, Enschede en Rotterdam drie pilots  

gestart. Steeds hebben de hogeschool en de bibliotheek samen een projectplan  

geschreven waarin hun activiteiten en samenwerking is geformuleerd. Tevens is een 

monitor ontwikkeld die afgenomen is onder studenten, docenten en betrokken biblio-

theekmedewerkers. 
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Pabo Leest!

Meer dan vierhonderd pabostudenten en hun begeleiders  

bezochten dinsdag 20 november 2018 de inspirerende studiedag 

Pabo Leest! in de Rotterdamse Doelen. De studiedag was gekop-

peld aan de Dag van het Literatuuronderwijs en stond in het teken 

van leestijd, met als thema ‘De tijd van je lezen!’. Hierbij werden 

uiteenlopende onderwerpen behandeld rondom het thema, zoals 

vrij lezen in de klas, tijdloze klassiekers voor kinderen en voorlees-

tijd.

Pabo Voorleeswedstrijd

De Pabo Voorleeswedstrijd is met geld van Kunst van Lezen  

georganiseerd op alle veertig pabo’s; de landelijke finale was  

in Utrecht. Stan Thielen van Fontys Hogeschool Kind & Educaie 

Tilburg won op 31 mei in Het Huis in Utrecht de Pabo Voorlees-

wedstrijd 2018.
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1.4 (Boven)lokale strategische netwerken leesbevordering

Koppeling van preventie en curatie van laaggeletterdheid via netwerken

Vanaf 2017 heeft Kunst van Lezen ingezet op een verticale (van directie via midden-

kader naar leesconsulenten en frontoffice) en horizontale (tussen preventieve en cura-

tieve teams) verbinding binnen bibliotheekorganisaties (zowel op POI-niveau als op 

basisbibliotheekniveau) om preventie en curatie van laaggeletterdheid (rond het laag-

taalvaardige gezin) beter op elkaar af te stemmen, zodat effectiever geopereerd kan 

worden binnen regionale en lokale netwerken. Op basis van goede voorbeelden en een 

voorgestelde aanpak heeft Kunst van Lezen aan twee adviseurs opdracht gegeven om 

in 2018 twee lokale (in Noord-Brabant en Utrecht, bij Bibliotheek Helmond-Peel en  

Bibliotheek Lek & IJssel) en twee provinciale pilottrajecten (in Zee land en Drenthe) samen 

met de programmacoördinator van Kunst van Lezen te begeleiden om een duurzame 

verbinding tussen preventie en curatie (bijvoorbeeld tussen Taalhuis en programma’s 

voor kinderen, gericht op laagtaalvaardige gezinnen) tot stand te brengen. In het najaar 

van 2018 zijn de bevindingen vastgelegd in het rapport Werken aan een geletterde  

samenwerking. 

Om het advies voor de landelijke lijn (wat het ondersteunen van lokaal en regionaal  

niveau betreft) op te volgen, is in november 2018 nog een stimuleringstraject gestart 

om bibliotheken in de tien andere provincies aan te moedigen werk te maken van de 

verbinding preventie-curatie. De voorbereidingen voor deze trajecten zijn begonnen in 

het najaar van 2018 en in dat jaar hebben ook al verschillende strategische bijeenkom-

sten met bibliotheken plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2019 vindt het groot-

ste deel van de bijeenkomsten plaats. 

Intentieverklaring Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheek & Basisvaardigheden van de KB (afdeling 

Bibliotheekstelsel) zijn belangrijke partners bij de gezinsaanpak met betrekking tot het 

verbinden van preventie en curatie. In 2017 en 2018 zijn werkgroepen aan de slag gegaan 

om op diverse thema’s de samenwerking gestalte te geven. 

Een van de opbrengsten van deze samenwerking is de frontofficetraining voor biblio-

theekmedewerkers rond de preventie en curatie van laaggeletterdheid en (digitale)  

basisvaardigheden. Deze blended learning-training bestaat uit zes modules (twee  

preventief en vier curatief) die begin 2019 bij drie pilotbibliotheken wordt uitgevoerd 

op kosten van de KB en Kunst van Lezen. In de loop van 2019 wordt de training voor  

de andere bibliotheken opengesteld. 
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Masterclass verbinding preventie-curatie voor 

middenkader

Onder leiding van Petra Doelen (Lost Lemon) zijn 

eind 2018 5 masterclasses door heel Nederland 

gehouden. Met een bereik van 186 medewerkers 

uit het educatieve en sociale domein staat de  

gezinsaanpak laagtaalvaardige gezinnen bij een 

groot aantal bibliotheken op de agenda. Intern 

samenwerken aan geletterdheid vanuit preventie  

en curatie om zo elkaar te versterken en gebruik 

te maken van elkaars expertise en netwerk is met 

deze masterclass duidelijk gestimuleerd.

Certificering educatieve dienstverlening CBCT

In 2018 is SCOB (Stichting Certificering Openbare Bibliotheken) omgedoopt tot Certifi-

ceringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het nieuwe kader voor de 

certificering voor de komende jaren is vastgesteld. Onderdeel van dit certificerings-

traject is een certificering voor educatieve dienstverlening vanuit bibliotheken. Met een 

certificeringstraject op dit terrein wordt tegemoetgekomen aan het vaststellen van een 

basisniveau waaraan een goede educatieve dienstverlening voor zowel de vve-leeftijd 

als het basisonderwijs zou moeten voldoen. In een later stadium zal ook het voortgezet 

onderwijs meegenomen worden. Eind 2018 is Bibliotheek Hengelo als eerste voor wat 

betreft de educatieve dienstverlening met succes gecertificeerd. In 2021 zullen alle  

Nederlandse bibliotheken met educatieve dienstverlening zijn getoetst.
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2  |  Resultaten met betrekking tot  het  bereiken van  
 laagtaalvaardige gezinnen

Inleiding

Kunst van Lezen wil, via BoekStart en de Bibliotheek op school, meer laagtaalvaardige 

ouders bereiken. Stichting Lezen heeft, samen met de KB en Stichting Lezen & Schrijven, 

de laatste jaren gewerkt aan het onder de aandacht brengen van het (voor)leesplezier 

binnen laagtaalvaardige gezinnen. Diverse projecten zijn ontwikkeld die aansluiten bij 

de wijdverspreide programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school (rond de 85% 

van de bibliotheken doet mee aan Kunst van Lezen). Uitgangspunt daarbij is dat laag-

taalvaardige ouders vertrouwd raken met voorlezen aan hun kinderen (preventie) en 

tegelijkertijd voorgelicht worden over mogelijkheden om hun eigen taalvaardigheid te 

verbeteren (curatie). Het is namelijk belangrijk dat er bewustwording gecreëerd wordt 

om laagtaalvaardige ouders te activeren tot lezen en voorlezen binnen gezinsverband, 

om thuis via ouderprogramma’s een positief educatief klimaat voor hun kinderen te 

creëren en hen uit te dagen zelf een taalcursus te volgen om hun taalvaardigheid te 

verbeteren.

Door middel van een negental projectmatige experimenten worden laagtaalvaardige 

ouders voornamelijk door bibliotheken bereikt via JGZ, Kraamzorg en Kinderopvang.



JAARVERSLAG STICHTING LEZEN 2018  |  KUNST VAN LEZEN  | 79

Projecten direct met bibliotheken

De BoekStartcoach

De BoekStartcoach is een opgeleide (voor)leesconsulent van de Bibliotheek, die met 

name tijd uittrekt om laaggeletterde ouders op het consultatiebureau te informeren 

over het belang van (voor)lezen en het bezoeken van de Bibliotheek te stimuleren. Eind 

2018 zijn er BoekStartcoaches vanuit 56 basisbibliotheken (38,1% van totaal van 147 

basisbibliotheken) op 78 consultatiebureaus aanwezig.

BoekStart-BoekenPret

Het programma BoekenPret is ondergebracht bij BoekStart. Met BoekenPret heeft 

BoekStart een intensieve aanpak in huis om de doelgroep laagtaalvaardige ouders te 

ondersteunen en te begeleiden in het opbouwen van voorleesroutines. Hier is mede 

door Tel mee met Taal meer vraag naar van bibliotheken. BoekStart/BoekenPret is 

door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut 

(NJI) beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.

Overdrachtsmodel de VoorleesExpress inpassen in BoekStart en de Bibliotheek op 

school

Het streven is dat de VoorleesExpress deel uitmaakt van het dienstenaanbod van de  

bibliotheken. Om dit te bewerkstelligen, is in opdracht van Kunst van Lezen een lande-

lijk overdrachtsmodel door Rijnbrink opgeleverd. Rijnbrink heeft de VoorleesExpress in 

Overijssel en Gelderland succesvol via vrijwel alle basisbibliotheken geïmplementeerd. 

Het model bevat een uitgebreid rekenmodel (ontwikkeld met geld van Kunst van Lezen) 

waarmee de exploitatie inzichtelijk gemaakt wordt. Rijnbrink heeft verder een train-de-

trainer gegeven aan de POI’s. Het doel van de train-de-trainer is om de POI toe te rusten 

de eigen projectleiders VoorleesExpress te scholen en te ondersteunen. Dat betekent 

dat (veelal) de medewerker educatie bij de lokale bibliotheek de projectleiding op zich 

neemt.
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Scoor een Boek!

Om ouders ook op andere manieren bij lezen te betrekken door lezen via de lokale 

sportnetwerken onder de aandacht te brengen, is gekozen om het project Scoor een 

Boek! landelijk overdraagbaar te maken. Dit in Groningen succesvol draaiende project 

om kinderen uit groep 6 van de basisschool uit te dagen te lezen en te sporten, is een 

goed voorbeeld dat in de fangebieden van de 18 eredivisieclubs en 20 eerstedivisieclubs 

uitgerold kan worden via basisbibliotheken. In 2017 en 2018 zijn al andere bibliotheken 

en voetbalclubs aangehaakt, in 2019 wordt verder uitgebreid naar 12 voetbalclubs. 

Kunst van Lezen heeft met name de zogenoemde thuiseditie ondersteund, waarbij men-

sen in een achterstandsituatie via de kinderen bereikt worden met dit project. Sinds 

najaar 2016 is Eredivisie CV in het kader van maatschappelijk ondernemen betrokken 

bij Scoor een Boek!. Het project is onderdeel van de ondertekende Pledge in het kader 

van het programma Alles is gezondheid van VWS. De editie 2018 werd uitgevoerd in 5 

provincies met 6 voetbalclubs: FC Groningen, Heracles Almelo, NEC, Go Ahead Eagles, 

Willem II en AZ. Er deden 256 scholen mee met 438 groepen 5 en 6. Er werden door 

9.772 leerlingen in totaal 60.368 boeken gelezen. De POI’s Biblionet Groningen en  

Rijnbrink hebben in 2018 een landelijk te gebruiken model voor het onderwijs en de 

thuiseditie ontwikkeld, in opdracht en in samenwerking met Kunst van Lezen.

Projecten, indirect of zonder bibliotheken

E-learning Taalstimulering door voorlezen voor JGZ-personeel landelijk uitrollen

In 2018 is de e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen 

voor JGZ-professionals binnen de JGZ-academie beschikbaar 

gekomen. Het is een (digitale) scholing voor jeugdartsen en 

-verpleegkundigen die leidt tot meer kennis bij deze JGZ-pro-

fessionals over de leesontwikkeling van jonge kinderen, zodat 

zij ouders beter kunnen voorlichten over voorlezen en het belang 

daarvan. Tijdens de training worden bijvoorbeeld fragmenten 

van de BoekStart-filmpjes (gemaakt in het kader van Voorlezen 

aan jonge kinderen; hoe doe je dat?) ingezet met voorbeelden 

van voorlezen door ouders. Er is specifieke aandacht voor het 

belang van (voor)lezen binnen laaggeletterde gezinnen. De e-learningmodule is beschik-

baar binnen de JGZ-academie, wordt geaccrediteerd voor jeugd artsen en jeugdverpleeg-

kundigen en is in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid tot 

stand gekomen. Eind 2018 was deze training door circa 100 JGZ- professionals gevolgd.

BoekStart in de verloskundigenpraktijk landelijk overdraagbaar maken

Probiblio, Bibliotheek Leiden en Stichting Lezen hebben een workshop ontwikkeld voor 

zwangere vrouwen en hun partners over het belang van voorlezen en liedjes zingen 

voor hun kind in de prenatale fase en daarna. Er is specifieke aandacht voor het berei-

ken van laagtaalvaardige ouders (vooral migrantenouders). Van de materialen en het 

verslag is door Kunst van Lezen een handleiding gemaakt.
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BoekStart in de kraamzorg

Het doel van het project BoekStart in de kraamzorg is het vroeg in beeld krijgen van 

laagtaalvaardige gezinnen, zodat ouders al vanaf de geboorte van hun kind de juiste 

voorlichting en begeleiding krijgen op het gebied van taalstimulering en voorlezen. 

Daarbij is de kraamverzorgende degene die uitleg geeft over taal en lezen. Kraamzorg-

organisatie De Kraamvogel en de Bibliotheek Kennemerwaard hebben BoekStart in de 

Kraamzorg uitgewerkt. Belangrijke ingrediënten zijn het scholen van kraamverzorgenden, 

het aanwijzen van vaste momenten waarop (toekomstige) met name laagtaalvaardige 

ouders worden geïnformeerd over BoekStart (voor en na de bevalling).

Opvoedcursus Peuter in Zicht

De cursus Peuter in Zicht is een preventieve opvoedcursus voor ouders van peuters in 

de leeftijd van anderhalf tot drie jaar. In het kader van actielijn 4a van Kunst van Lezen 

is de cursus door de Stichting Preventief op Maat geactualiseerd en zijn de onderwer-

pen taalstimulering en voorlezen aan de cursus toegevoegd.

Module Taal voor Thuis

Module voor BoekStart-kinderen van nul tot twee jaar en aansluiting van Taal voor 

Thuis bij BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school.

• BoekStart

Voor ouders met kinderen van twee tot twaalf jaar is er al aanbod om te werken aan  

de eigen basisvaardigheden en de taalstimulering van de kinderen thuis; zij kunnen 

bijvoorbeeld met Taal voor Thuis van Stichting Lezen & Schrijven aan de slag. Voor 

laagtaalvaardige ouders van baby’s is er minder, terwijl zij juist het BoekStartkoffertje 

kunnen halen in de bibliotheek. In het kader van dit project is de module Taal voor Thuis 

en BoekStart ontwikkeld. De module bestaat uit drie bijeenkomsten voor ouders van 

kinderen van nul tot twee jaar. De pilotbijeenkomsten zijn door Bibliotheek Eindhoven, 

Waalwijk, Drachten en Vianen gehouden in 2018.

• De Bibliotheek op school primair onderwijs

Voor laagtaalvaardige ouders op scholen die meedoen aan de aanpak de Bibliotheek 

op school is het niet vanzelfsprekend dat ze thuis kunnen doorgaan op wat de kinderen 

op school hebben geleerd en wat er op school wordt gedaan met boeken. Terwijl een 

talige thuisomgeving het effect van de activiteiten op school kan verhogen en belang-

rijk is voor de (taal)ontwikkeling van het kind. In het kader van Taal voor Thuis binnen 

de Bibliotheek op school worden laagtaalvaardige ouders op scholen met de Bibliotheek 

op school bereikt om hun activiteiten of instrumenten te bieden waardoor ze meer  

betrokken raken bij de lees- en taalactiviteiten van hun kind. En waardoor ze zich ook 

bewust worden van hun eigen basisvaardigheden en de mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling ervan. In de pilotfase is deze Taal voor Thuis-module gekoppeld aan het 

programma-aanbod van het Kinderlab van Bibliotheek aan den IJssel (Capelle aan den 

IJssel), dat gehuisvest is in het gebouw waar ook de Sjalomschool is gevestigd.
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Inleiding

In 2012 heeft Stichting Lezen het initiatief genomen tot samenwerking in de Leescoalitie. 

Organisaties die landelijk een taak te vervullen hebben op het gebied van taal- en lees-

bevordering, bundelen in de Leescoalitie hun krachten om zo veel mogelijk mensen 

aan te zetten tot lezen en voorlezen. De Leescoalitie bestaat thans uit Stichting Lezen 

(voorzitter), Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stich-

ting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de bibliotheken 

(de KB Nationale Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken).

In 2017 is het Jaar van het Boek (2016) afgesloten en is er een nieuwe Leescoalitie- 

campagne voorbereid: Lees met andermans ogen. Deze is in 2018 van start gegaan.

Aanleiding

In Nederland wonen mensen met diverse achtergronden, ideeën en leefstijlen. Soms 

komen die elkaar tegen. Op straat, op school of op de werkvloer. Maar vaak leven ze 

langs elkaar heen.

Wie een boek leest, kruipt in de huid van verschillende personages. Dit maakt dat je  

je bijna ongemerkt verplaatst in mensen met een andere leeftijd, sociaal-economische 

status, gesteldheid, herkomst, seksuele voorkeur, et cetera. En dan zie je niet alleen 

verschillen, maar ook overeenkomsten.

Dat bracht de Leescoalitie op het idee om iedereen in Nederland uit te nodigen om 

eens (vaker) een boek te lezen over iemand met een andere achtergrond, om zo met 

andermans ogen, en via verhalen, een andere blik op de wereld en onze samenleving  

te krijgen. 

In januari 2018 is de campagne Lees met andermans ogen gestart. De campagne loopt 

nog door tot april 2019. 

Bij lage 3  

Verslag activiteiten Leescoalitie 2018
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Opzet van de campagne

Om de wens iets te doen met de rol die lezen en geletterdheid speelt in de inclusieve 

samenleving te vertalen in een heldere campagne, hebben we in 2017 de hulp ingeroe-

pen van campagnebureau BKB. Dit bureau heeft middels diverse brainstormrondes  

geholpen de uitgangspunten zo te formuleren dat de zes partijen binnen de Leescoalitie 

zich hier achter konden scharen. Omdat we tijdens de ontwikkeling van de campagne 

voelden dat het thema ‘inclusiviteit’ gevoelig ligt en controverse kan oproepen, hebben 

we voor aanvang van de campagne een focusgroep-bijeenkomst georganiseerd. Daarin 

konden vertegenwoordigers van verschillende groepen in de samenleving reflecteren 

op de campagneplannen. Op basis van deze feedback zijn de plannen bijgesteld.

In de tweede helft van 2017 kreeg de campagne meer vorm en verdieping. De campagne-

naam werd - geïnspireerd door ‘Goede literatuur bezit het vermogen ons met ander-

mans ogen te laten zien’ (Gerrit Komrij) -: Lees met andermans ogen. Eind 2017 stond 

alles in de startblokken om in januari 2018 van start te gaan.

Campagnematerialen

In samenwerking met Moker Ontwerp en fotograaf Leon Hendrickx kwamen de campagne-

stijl en het beeldmerk tot stand. In drie sterke beelden wordt zichtbaar wat lezen je kan 

brengen: een boek laat je kijken door de ogen van een ander. 

 

Bij het thema ‘inclusiviteit’ wordt vaak automatisch de link gelegd met etniciteit,  

terwijl de thematiek kleur en herkomst overstijgt. Daarom kregen alle foto’s hetzelfde 

gekleurde filter, zodat niet te veel nadruk kwam te liggen op verschillen in huidskleur.

 Het resultaat was een opvallende reeks posters, die we begin januari 2018 verstuurden 

naar boekhandels en bibliotheken, samen met raamstickers, een pakketje opstekers 

om specifieke boeken uit te lichten en een begeleidende brief met uitleg over de cam-

pagne en suggesties om met de campagne aan de slag te gaan.
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Bereik POS-materialen

Deze deelnamepakketten zijn verstuurd naar 1100 boekhandels en bijna 1000 biblio-

theekvestigingen. Via Facebook en Twitter zagen we regelmatig foto’s voorbijkomen 

van thematafels met boeken, aangekleed met posters en opstekers. Er werd goed  

gereageerd op het thema van de campagne, en de keuze voor de campagnebeelden.

Campagnewebsite

Naast POS-materialen is ook een website bij de campagne gemaakt: leesmetandermans-

ogen.nl. Belangrijk onderdeel van deze website vormen de leestips: een overzichts-

pagina met boekentips die de lezer laten kijken met de ogen van iemand met een ander 

geloof, een andere seksuele voorkeur, een andere woonomgeving, een andere sociale 

klasse, iemand die ouder of jonger is, iemand met een ander gender, of iemand met een 

psychische of fysieke beperking. Naast deze boekentips bevat de site een nieuwspagina 

en een pagina met filmpjes waarin bekende en onbekende Nederlanders vertellen welk 

boek hen heeft laten kijken met andermans ogen. 

Bereik website en social media

De website telde aan het einde van het jaar 8.500 sessies, ruim 6.000 gebruikers en 

ruim 23.000 paginaweergaven. De campagne werd ook gepromoot op Twitter met 200 

volgers en een totaal aantal van 141.000 weergaven. Op Facebook trok de campagne-

pagina ruim 1000 vrienden. Dit is een zeer betrokken achterban, die berichten regel-

matig deelt, waardoor het totale bereik vaak flink wordt vergroot.

De filmpjes waarin bekende Nederlanders vertellen over het boek dat hen met ander-

mans ogen heeft laten kijken, worden ook op YouTube goed bekeken. Zo is het filmpje 

van Job Cohen 1.500 keer bekeken.

Eenmalige activiteiten binnen de campagne

Kick-off

Op woensdag 17 januari vond de aftrap van Lees 

met andermans ogen plaats op het Binnenhof in 

Den Haag.

Tweede Kamerleden Antoinette Laan, Lodewijk 

Asscher, Nevin Özütok, Michel Rog, Vera Berg-

kamp, Carla Dik-Faber en Roelof Bisschop gingen 

in een mobiele Mensenbieb op het Binnenhof in 

gesprek met levende boeken. Lodewijk Asscher: 

‘Ik heb hele waardevolle gesprekken gehad 

met twee mensen, onder wie een man die uit 

Zuid-Soedan is gevlucht en daar nu gedichten 
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over schrijft. De wereld die hij mij beschreef ken ik alleen uit literatuur, en dat is precies 

wat het lezen van boeken zo waardevol maakt.”

Na afloop van het gesprek overhandigden directieleden van de Leescoalitie de politici 

een selectie boeken die hen met andermans ogen laten kijken. 

Media

Radio 1 Journaal: op 17 januari in de ochtend werd de voorzitter van de Leescoalitie, 

Gerlien van Dalen, geïnterviewd in het Radio 1 Journaal over de campagne. Ook werd 

het audiofragment gebruikt waarin Ruben Nicolai vertelt over het boek dat hem met 

andermans ogen liet kijken.

Reformatorisch Dagblad: een artikel over de kick-off. 

https://www.rd.nl/boeken/campagne-lees-met-andermans-ogen-van-start-1.1460918.

Tijd voor Max: een week later, op 24 januari 2018, was Job Cohen als ambassadeur van 

de campagne aanwezig bij Tijd voor Max. Hij vertelde hier over het boek Wees onzicht-

baar van Murat Isik, dat hem met andere ogen naar zijn stad Amsterdam heeft laten  

kijken.

Voorleesdagen: Voorlezen maakt je leuker

Tijdens De Nationale Voorleesdagen 2018 vertoonden alle bioscopen in Nederland, 

voorafgaand aan films voor kinderen, het animatiefilmpje Voorlezen maakt je leuker. 

Dit filmpje, gemaakt door Loes Riphagen en Jan Paul Schutten en ingesproken door 

Alain Clark, laat op humoristische wijze zien dat voorlezen je leert kijken door de ogen 

van een ander. Hiermee wil de Leescoalitie benadrukken dat voorlezen niet alleen ge-

zellig is, maar kinderen vooral ook verrijkt. Aanleiding voor het animatiefilmpje waren 

De Nationale Voorleesdagen 2018. Het filmpje is tot stand gekomen door samenwerking 

tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, BoekStart en de Leescoalitie.

Bereik

Het filmpje is 248.339 keer bekeken via YouTube, en 84.000 duizend keer via Facebook.

In bioscopen hebben 153.000 kijkers het filmpje gezien. Daarnaast is de film aange-

boden aan de boekhandel en bibliotheek als fysiek bestand voor bijvoorbeeld narrow-

casting.

Tournee Mensenbieb

Om de campagne tot leven te brengen, heeft de Leescoalitie aan twaalf bibliotheken  

en boekhandels een bezoek van de Mensenbieb aangeboden. Zo kunnen zij leden of 

klanten uitnodigen om in gesprek te gaan met een levend boek en hen vervolgens  

interesseren voor ‘echte boeken’ die hen met andermans ogen laten kijken.
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In de Mensenbieb leen je geen boeken, maar mensen.  

Interessante mensen die je in het dagelijks leven niet snel 

spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de 

buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een 

hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze en 

een tienermoeder zitten klaar om hun levensverhaal te ver-

tellen. Zij gaan met deelnemers een open gesprek aan waarin 

alles gevraagd en besproken kan worden. De ervaring leert 

dat dit ontroerende ontmoetingen zijn: de gesprekken openen 

werelden waar deelnemers vaak geen weet van hebben.

Tijdens een bezoek van de Mensenbieb is de uitleenbalie  

gedurende twee uur geopend. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden en een levend boek kiezen uit de catalogus. Met dit 

levende boek gaan zij vervolgens zo’n vijftien minuten in ge-

sprek. Na afloop van het gesprek wordt deelnemers gewezen 

op een selectie ‘echte boeken’ die hen met andermans ogen laten kijken en aansluiten 

bij het thema van het gesprek dat ze net hebben gehad.

Bereik

In 2018 hebben zeven edities van de Mensenbieb plaatsgevonden; de laatste vijf  

edities vinden plaats in 2019. Bij de edities in 2018 zijn in totaal zo’n 250 gesprekken 

gevoerd. Veel meer mensen hebben de campagne gezien, door opvallende banieren  

en thematafels die in de weken voorafgaand aan een bezoek van de Mensenbieb in de 

bibliotheken te zien zijn geweest. In Appingedam en Drachten vormde de Mensenbieb 

onderdeel van een drukbezocht festival, waardoor veel meer mensen dan alleen biblio-

theekbezoekers de campagne voorbij hebben zien komen.

Media

De bezoekjes van de Mensenbieb hebben veel aandacht in lokale media gekregen, met 

artikelen en vermeldingen in onder meer de Barneveldse Krant (drie maal), Eemskrant 

en Radio Havenstad, De Gelderlander, de Zakengids, Amstelveens Nieuwsblad, AD 

Haagse Courant, AD 2, AD film, Sittard-Geleen Nieuws, radio Start, Amersfoort Nieuws, 

AD, 4 x in Golfbreker Radio, waaronder op 16 januari.

Wereldboekendag: de Voorleestrom

Op Wereldboekendag, 23 april, lanceerde de Leescoalitie samen met BoekStart in het 

Concertgebouw een gloednieuw kinderliedje: de Voorleestrom. Een vrolijk liedje, dat 

gezongen kan worden voor je begint met voorlezen; thuis, op school of in de kinder-

opvang. Omdat het Wereldboekendag was én omdat er in ons land veel verschillende 

talen gesproken worden, is het liedje op verzoek van de Leescoalitie door bekende  

artiesten vertaald en ingezongen in tien verschillende talen. Voorlezen helpt kinderen 

immers om zich gemakkelijker te verplaatsen in een ander.
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Via het voorleesliedje stimuleren we ouders en kinderen met diverse achtergronden om 

samen te gaan lezen. Want niet alleen de inhoud van boeken, maar ook de gesprekken 

die ouders en kinderen tijdens het voorlezen hebben, zijn stimulerend. Het voorlees-

moment leent zich goed voor het voeren van sociale gesprekken; ouders praten tijdens 

het voorlezen veel vaker over wat er in iemands hoofd omgaat dan op andere momen-

ten gedurende de dag.

Tijdens een vol programma in het Concertgebouw op 23 april, gepresenteerd door 

Ruben Nicolai, werd het voorleesliedje gezongen in het Nederlands, Fries, Turks, 

Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Chinees en Engels door Erik van Os, Nynke Laverman, 

Karsu Dönmez, Hakim Traïdia, Jody Bernal, Mr Polska, Katell Chevalier, Laiying Wang 

en Leona Philippo. Ze werden begeleid door pianist Floor Minnaert en natuurlijk werd 

er tussendoor voorgelezen.

Bereik

Het gratis evenement trok zo’n vierhonderd bezoekers. Deels waren dit ouders en 

kinderen die zelf kaartjes hadden gereserveerd, deels groepen uit de kinderopvang, 

afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost. Er zat daardoor een heel gemêleerd gezelschap in 

de zaal, met ouders en kinderen van diverse afkomst.

Via media (zie hieronder) en social media is het bereik van het liedje veel groter. 

De Facebook- en Twitterposts over het liedje zijn volop gedeeld en geliket. Ook is het 

liedje gepubliceerd in het Zappelin Doeboek, met een oplage van 50.000 exemplaren.
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Media

Er was veel media-aandacht voor het evenement, onder andere bij

Shownieuws

https://www.show.nl/video/clips/2018/kinderliedje-elf-talen-gezongen-bomvol- 

concertgebouw/.

Radio 1

Vroeg in de ochtend in het programma Fris.

Dagblad van het Noorden

Een artikel in de krant van 24 april.

Diverse online artikelen

https://panorama.nl/entertainment/artiesten-zingen-kinderliedje-in-elf-talen

https://www.telegraaf.nl/entertainment/1950125/mr-polska-en-jody-bernal-zingen- 

kinderliedje

http://www.lc.nl/friesland/Artiesten-zingen-kinderliedje-in-elf-talen-waaronder-Fries- 

23118301.html

https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/artiesten-zingen-kinderliedje-in-elf- 

verschillende-talen

https://nieuws.nl/algemeen/20180423/artiesten-zingen-kinderliedje-in-elf-talen/

http://www.headlines.nl/17188208/Artiesten-zingen-kinderliedje-in-elf-talen- 

waaronder-Fries/

https://lees.bol.com/nl/article/primeur-in-nederlandse-muziekgeschiedenis-op- 

wereldboekendag

http://www.newslocker.com/nl-nl/regio/friesland/artiesten-zingen-kinderliedje-in- 

elf-talen-waaronder-fries/

https://www.easybookings.nl/nieuws/artiesten-zingen-kinderliedje-elf-talen/

Nog een STUK!

In 2016 maakte de Leescoalitie voor vmbo-docenten Nederlands de bundel 

STUK! Twintig fragmenten om (voor) te lezen. Dit bleek een groot succes.  

Nog steeds is er onder docenten van het vmbo een grote behoefte aan een  

leidraad voor het vinden van recente en geschikte boeken voor hun leerlingen. 

In het kader van de campagne Lees met andermans ogen is daarom in oktober 

2018 een vervolgbundel uitgebracht: Nog een STUK!, om zo docenten, wederom, 

in hun rol als leescoach terzijde te staan. Doel van de bundel is jongeren te  

enthousiasmeren om verder te lezen en zich zo te verdiepen in mensen die  

anders zijn dan zijzelf.

De vijftien fragmenten in de bundel zijn geselecteerd door educatieprofessionals 

van o.a. Stichting Lezen en CPNB, bibliothecarissen en docenten uit het vmbo. 
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De fragmenten sluiten aan bij het thema van Lees met andermans ogen en laten  

leerlingen kijken door de ogen van leeftijdsgenoten die ziek zijn, een andere woon-

omgeving of herkomst hebben, illegaal zijn of in het verkeerde lichaam geboren zijn. 

Het boek was daarom ook uitermate geschikt om, behalve bij het vak Nederlands,  

te gebruiken tijdens lessen maatschappijleer en burgerschap. 

In de bundel zijn per fragment lessuggesties opgenomen om met het onderwerp aan  

de slag te gaan in de klas. Daarnaast is een algemene lesbrief toegevoegd om op een 

prettige manier gesprekken te voeren over de fragmenten. De algemene tips zijn geïn-

spireerd op de methodiek van Aidan Chambers om leesgesprekken met leerlingen te 

voeren.

Net als in 2016 zijn drie van de vijftien fragmenten afkomstig uit boeken die door  

bekende Nederlanders worden gelezen voor de leesbevorderingscampagne De Wed-

denschap. Bij deze campagne dagen drie BN’ers leerlingen uit om in zes maanden tijd 

drie boeken te lezen. Door deze fragmenten in Nog een STUK! op te nemen, kunnen  

docenten de bundel en de fragmenten ook gebruiken om leerlingen te enthousiasmeren 

de uitdaging van De Weddenschap aan te gaan. 

Bereik

Nog een STUK! is in een oplage van 6.000 exemplaren gedrukt en eind oktober gratis 

verspreid onder ruim 4.500 vmbo-docenten Nederlands, 250 educatief medewerkers 

van bibliotheken en 450 docenten in opleiding. Ook de trainers van de Bibliotheek op 

school-training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!’ ontvingen de bundel. Tijdens 

de Dag van het Literatuuronderwijs op 20 november was er aandacht voor de bundel 

tijdens het programmaonderdeel Literatuur en lol in het vmbo van Caroline Wisse en 

Margje Woodrow (auteur van wie een fragment in de bundel is opgenomen). Daarnaast 

werden er aan aanwezige vmbo-docenten vanuit de stand van Stichting Lezen exem-

plaren uitgedeeld. Ook op de HSN Conferentie Onderwijs Nederlands werden vanuit  

de stand van Stichting Lezen docenten Nederlands op het vmbo gewezen op het bestaan 

van de bundel en voor degenen die hem nog niet hadden, was er een exemplaar  

beschikbaar. 

De Nationale Voorleeslunch & Schrijfwedstrijd

Hoewel de Nationale Voorleeslunch niet per se past binnen de campagne Lees met  

andermans ogen, is het door de Leescoalitie in 2013 in het leven geroepen evenement 

jaarlijks zo’n succes dat we het blijven organiseren.

De Nationale Voorleeslunch is inmiddels een vast gegeven op de jaarkalender van veel 

bibliotheken en zorginstellingen. Ook dit jaar werd er op 5 oktober, Nationale Ouderen-

dag, in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Het aantal bibliotheken en zorginstel-

lingen dat jaarlijks meedoet aan de Nationale Voorleeslunch groeit nog steeds. 
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Tijdens de zesde editie werd er een recordaantal voorleeslunches georganiseerd,  

op zo’n 150 locaties. Dit jaar lazen onder anderen Yvonne Keuls, Erik van Muiswinkel, 

Humberto Tan, Dionne Stax, Simone Weimans, Lodewijk Asscher en Joris Linssen voor. 

Ook burgemeesters van een aantal grote steden lazen voor, onder wie burgemeester 

Halsema van Amsterdam, burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Krikke 

van Den Haag. Het Nationale Voorleeslunchverhaal werd geschreven door Yvonne Keuls 

en viel erg goed in de smaak bij de doelgroep:

“Het verhaal werd heel erg gewaardeerd door de aanwezige ouderen. Ik heb ze meer-

malen instemmend zien knikken of hun herkenning van bepaalde onderdelen horen 

‘fluisteren’ aan degene naast hen. Ook na afloop werd er nog veel nagepraat over stuk-

jes uit het verhaal. Heel erg leuk om te merken hoe zo’n verhaal allerlei gesprekken 

over vroeger op gang brengt.” (Bibliotheek Wierden)
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Schrijfwedstrijd

Nieuw dit jaar was de Nationale Voorleeslunch Schrijfwedstrijd, die in samenwerking 

met dagblad Trouw en schrijf- en lezersplatform Sweek werd georganiseerd. Opdracht 

van de schrijfwedstrijd was: schrijf een verhaal met als onderwerp ‘Mijn straat en haar 

bewoners’. De wedstrijd ging van start in juni; tot eind september konden mensen via 

Sweek hun verhaal van 1200 woorden insturen. Ruim 200 mensen gaven hier gehoor 

aan. De jury, bestaande uit Yvonne Keuls, Özcan Akyol, Noraly Beyer, Willem Bisseling 

en Bart Chabot, koos uit de inzendingen 3 winnaars. De 3 verhalen werden op 5 oktober 

gepubliceerd op trouw.nl en werden toegezonden aan alle deelnemers van de Natio-

nale Voorleeslunch. De winnaar van de schrijfwedstrijd ontving kaartjes voor het  

Boekenbal 2019 en een mini-bieb gevuld met boeken voor haar hele straat. De tweede- 

en derdeprijswinnaar ontvingen beiden een boekenpakket voor zichzelf en hun buren. 

Bereik

Om ervoor te zorgen dat bibliotheken een voorleeslunch konden organiseren, stelde de 

Leescoalitie een toolkit ter beschikking, met daarin onder meer een conceptplanning, 

een draaiboek, een uitnodiging en een persbericht. Ook werden er (digitale) affiches 

verspreid. Er zijn bijna 350 toolkits op aanvraag verstuurd, en er zijn zo’n 150 voorlees-

lunches aangemeld op de website: www.nationalevoorleeslunch.nl. Per voorleeslunch 

werden tussen de 25 en 80 ouderen bereikt; in totaal zo’n 10.000. Het verhaal Straatje 

van Yvonne Keuls is op die dag ook gepubliceerd in dagblad Trouw, waardoor nog meer 

mensen van het verhaal konden genieten (printoplage: 86.500, bereik: 316.000. Ook 

gratis online te lezen).

Media

Hoewel de Nationale Voorleeslunch in het verleden al veel aandacht heeft mogen krij-

gen, was er dit jaar gelukkig weer belangstelling van zowel landelijke als lokale media. 

Dagblad Trouw was voor het tweede jaar mediapartner.

Radio 1 De Taalstaat

De zaterdag voorafgaand aan de voorleeslunch was Yvonne Keuls een uur te gast bij 

het NPO1-programma de Taalstaat. Hierin vertelde ze over het verhaal en het belang  

en plezier van voorlezen aan ouderen. Een paar maanden eerder was ze al telefonisch 

geïnterviewd door Frits Spits, om mensen op te roepen mee te doen aan de schrijfwed-

strijd.

Trouw

Als mediapartner heeft dagblad Trouw veel aandacht aan de voorleeslunch besteed. 

Via diverse kleine berichten hebben ze lezers opgeroepen mee te doen aan de schrijf-

wedstrijd. Op de dag van de voorleeslunch zelf publiceerden ze het verhaal van Yvonne 

Keuls op een prachtige spread met illustratie, en een kolom over het evenement en de 

organisatie. Online plaatsten ze die dag de drie winnende verhalen van de schrijfwed-

strijd.
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Verder werd onder andere in RTL Nieuws, NRC, Parool en Margriet aandacht aan het 

evenement of de schrijfwedstrijd besteed. Ook regionale media besteedden aandacht 

aan de voorleeslunch, zoals de Echo, het Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Kompas  

Regiokrant, het Rijswijks Dagblad en de Drachtster Courant.

Invulling bestaande activiteiten Leescoalitiepartners binnen het thema

Zoals gebruikelijk bij campagnes van de Leescoalitie hebben de partners in de coalitie 

waar mogelijk aangehaakt bij het overkoepelende thema in hun lopende activiteiten en 

campagnes. Hieronder volgt een kort overzicht van deze invullingen. 

Taalheldenverkiezing januari 2018

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Lezen & Schrijven, waar de jaarlijkse  

Taalhelden worden verkozen, was een thematafel ingericht met boeken die lezers met 

andermans ogen laten kijken. Rekening houdend met de doelgroep laaggeletterden, 

hebben we hiervoor samen met Eenvoudig Communiceren boeken geselecteerd die 

binnen het thema passen, en goed leesbaar zijn voor minder taalvaardige lezers.  

Deze titels zijn vervolgens ook toegevoegd aan leesmetandermansogen.nl. 

Lezen Centraal april 2018

Het jaarlijkse congres van Stichting Lezen had als motto ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet …, 

hoe lezen kan verruimen en verrijken’. In hoeverre worden bijvoorbeeld ouderen,  

migranten, lhbti’s en andere groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? 

Waarom hebben kinderen recht op diversiteit in (kinder)boeken? En hoe is het daarmee 

feitelijk gesteld? In een inspirerend openingsprogramma en afwisselende deelsessies 

werden diverse aspecten van inclusiviteit door en binnen de literatuur belicht. In de 

foyer van de congreslocatie was een thematafel ingericht met boeken die de lezer met 

andermans ogen laat kijken. Hier werden bezoekers ook uitgenodigd om een filmpje op 

te nemen over een boek dat hen met andermans ogen naar de wereld heeft doen kijken.

Kinderboekenparade

De jaarlijkse Kinderboekenparade, georganiseerd door het Kinderboekenmuseum, 

stond in het teken van verhalen die je blik verruimen en je leven verrijken. Verhalen  

die laten zien hoe bijzonder je bent, gewoon zoals iedereen. Zo was er een workshop 

rondom Het lammetje dat een varkentje is, een prentenboek over genderdiversiteit. 

Ook werd er in verschillende talen gezongen en voorgelezen, zodat de parade een feest 

werd voor mensen van verschillende achtergronden.

Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘vriendschap’. Er zijn speciale lessuggesties 

rondom de campagne Lees met andermans ogen ontwikkeld bij 4 kerntitels. Deze les-

suggesties hebben via de 8200 lespakketten van de CPNB vrijwel alle basisscholen in 

Nederland bereikt.
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Boekenweek voor Jongeren

In de Boekenweek voor Jongeren, een initiatief van Stichting 

CPNB en Stichting Lezen, gaan schrijvers op ‘literatour’ langs 

scholen: aansprekende auteurs lopen zich warm om met hun 

verhalen de vonk van leesplezier over te laten slaan. En bij een 

Boekenweek hoort natuurlijk ook een geschenk: 3PAK, een bun-

del met korte verhalen van 3 jonge auteurs. Bij de 1100 pakket-

ten met bundels die naar scholen gestuurd werden, is een poster 

gevoegd met een brief om docenten op de campagne Lees met 

andermans ogen te wijzen. 

Social media bibliotheken

Het landelijk socialmediateam van de Koninklijke Bibliotheek 

bestaat uit een groep bibliotheekspecialisten, die samen de 

landelijke socialmedia-accounts van de bibliotheek beheren. Zij besteedden een jaar 

lang aandacht aan de campagne via diverse posts.

Voorbereiding activiteiten 2019

In de tweede helft van 2018 hebben we binnen de campagne gewerkt aan een aantal 

bijzondere, nieuwe activiteiten, die in 2019 zullen plaatsvinden.

De Nationale Voorleesdagen inclusiever

Op 23 januari 2019 gaan de Nationale Voorleesdagen (een campagne van Stichting 

Lezen, uitgevoerd door de CPNB) van start. De Leescoalitie heeft in samenwerking 

met het Nederlands Letterenfonds en Uitgeverij Querido dit jaar voor het eerst vijf 

vertalingen van het Prentenboek van het Jaar (Een huis voor Harry, Leo Timmers) in 

luisterversie beschikbaar gesteld, om zo ook het voorlezen in anderstalige gezinnen 

te stimuleren. In de app wordt voorgelezen in het Arabisch, Engels, Frans, Spaans en 

Turks. De vertalingen in de app zijn ingesproken door bekende Nederlanders met roots 

in een ander taalgebied: Alain Caron, Akwasi, Eva Laurenssen, Fidan Ekiz en Saïda 

Benali.

Sommige ouders kiezen er nog steeds voor om hun kinderen niet voor te lezen, omdat 

zij de Nederlandse taal niet goed kunnen spreken of lezen. Met deze vertalingen willen 

we ouders van diverse achtergronden stimuleren om samen met hun kind te gaan lezen, 

ongeacht in welke taal. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en helpt kinderen 

om zich gemakkelijker te verplaatsen in een ander. Onderzoeken wijzen uit dat een 

goede beheersing van de thuistaal kinderen helpt bij het leren van de schooltaal, iets 

waar lang niet alle ouders zich van bewust zijn. De app met daarin de vertalingen is 

beschikbaar vanaf januari 2019. Ook zullen enkele BN’ers bij de start van de voorlees-

dagen live voorlezen in een andere taal, om ook zo extra aandacht voor het project te 

genereren.
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Kinderen lezen met andermans ogen

In samenwerking met Kidsweek en Samsam hebben we in december 2018 elf boeken-

fi lmpjes opgenomen. In deze fi lmpjes vertellen kinderen over een bijzonder boek dat 

hen met andermans ogen naar de wereld heeft laten kijken. Bijvoorbeeld door de ogen 

van een leeftijdsgenootje met een lichamelijke handicap, of door de ogen van een kind 

dat gevlucht is. Zo werden onder andere Code Kattenkruid van Jacques Vriens en Een 

indiaan als jij en ik van Erna Sassen gelezen.

De fi lmpjes worden vanaf februari 2019 verspreid via o.a. de Bibliotheek op school, de 

kanalen van Kidsweek en Samsam en de kanalen van de Leescoalitie en haar partners. 

In de fi lmpjes is gekozen voor boeken die zijn verschenen in 2018, zodat ze allemaal in 

aanmerking komen voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Dit is interessant 

omdat op het moment van verspreiden de Leesweek van de Nederlandse Kinderjury 

van start gaat. Kinderen lezen dan verschillende boeken en bespreken die met elkaar

 in de klas. Op deze manier zijn de fi lmpjes zeer bruikbaar voor leerkrachten in de klas, 

en kunnen zij - haast ongemerkt - aanhaken bij de campagne Lees met andermans ogen. 

Queerboeken.nl

Binnen de campagne wilden we niet alleen eigen projecten initiëren, maar ook aanhaken 

bij bestaande projecten en organisaties die gericht zijn op het vergroten van begrip 

voor, en solidariteit met anderen. Een van de organisaties waarmee we in 2018 in 

gesprek raakten is COC Nederland. Uit recent onderzoek van COC Nederland i.s.m. 

Colombia University bleek dat lhbt(i)-leerlingen het nog steeds zwaar hebben op 

school. Ook bleek dat een van de manieren waarop de situatie verbeterd kan worden, 

is door in de lessen (meer) aandacht te besteden aan lhbt(i)-onderwerpen en ruimte in 

het curriculum te maken voor lhbt(i)-rolmodellen uit sport, geschiedenis en literatuur. 

Naar aanleiding hiervan werd besloten om de website queerboeken.nl op te zetten. 

Doel van deze website is om scholieren en docenten te wijzen op de vele prachtige 

lhbti-rolmodellen in de literatuur. Rolmodellen die lhbti-leerlingen veel herkenning 

kunnen bieden, maar ook niet-lhbti-leerlingen meer inzicht kunnen geven in het leven 

van lhbti-medeleerlingen. Voor de website zijn in eerste instantie vijftig titels geselec-

teerd. Deze titels worden ingeleid met een beschrijving van het boek en de context 

waarin het verscheen. De website wordt in februari 2019 gelanceerd en vervolgens 

vier keer per jaar aangevuld met nieuwe titels.

Om aandacht op deze nieuwe website te vestigen, start op Valentijnsdag 2019 de 

verkiezing van het Beste Queer Fragment. Voor deze verkiezing hebben vijf BN’ers 

(Rik van de Westelaken, Tim den Besten, Valentijn De Hingh, Sherida Spitse en Özcan 

Akyol) hun favoriete liefdesscène uit de queerliteratuur gekozen en hier een inleiding 

bij geschreven. De fragmenten met inleiding zijn gebundeld in een uitgave met een 

voorwoord van Arthur Japin. Deze uitgave wordt tijdens Valentijnsdag in een oplage 

van 15.000 exemplaren verspreid onder scholieren via GSA’s (groepen scholieren van 

allerlei seksuele oriëntaties en genderidentiteiten die zich op hun eigen school inzet-
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ten voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen). Minister Van Engelshoven ondersteunde 

de lancering van queerboeken.nl met een videoboodschap.

Tot slot

Voor meer informatie over de activiteiten van de Leescoalitie en activiteiten in het 

kader van de campagne Lees met andermans ogen: zie www.leesmetandermansogen.

nl en www.leescoalitie.nl.

Voor het financieel verslag verwijzen wij graag naar de Jaarrekening 2018 van Stichting 

Lezen.
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