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Stichting Lezen is er om alle kinderen het 
plezier in lezen te laten ontdekken, zodat ze 
kunnen uitgroeien tot blijvende lezers. Dat 
doen we met een bewezen effectieve lees‑
bevorderingsaanpak, zoals de Bibliotheek op 
school. Kinderboekenschrijvers zijn belang‑
rijk voor deze aanpak. Zij schrijven immers de 
boeken die door de kinderen gelezen worden. 
Daarnaast hebben schrijvers een actieve rol 
binnen de Bibliotheek op school: als lees‑ 
bevorderaars.

Het schrijversbezoek is voor veel scholen 
een jaarlijks terugkerend evenement. Uit  
onderzoek1 blijkt dat kinderen na een goed 
voorbereid bezoek meer gaan lezen, en in 
veel gevallen ook andere boeken gaan lezen 
dan ze gewend zijn. De schrijver werkt als  
katalysator van leesmotivatie, dankzij het per‑
soonlijke verhaal en het persoonlijk contact.

1 Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen, Stichting Lezen/De Schrijverscentrale 2018
2 Zo fijn dat het niet fout kan zijn, Stichting Lezen 2017

De auteur kan ook via een andere weg als 
leesbevorderaar op school komen. Als expert 
in jeugdliteratuur én creatief schrijven is hij 
de verpersoonlijking van de verbondenheid 
tussen lezen en schrijven. Op basis van onder‑
zoek weten we dat creatief schrijven de  
betrokkenheid van kinderen bij het lezen  
van literaire teksten vergroot.2

Wil je de auteur inzetten als leesbevorderaar? 
In deze brochure presenteren we de twee 
belangrijkste organisaties op dit gebied:  
De Schoolschrijver en De Schrijverscentrale. 
Ze bieden gezamenlijk een grote rijkdom aan 
activiteiten en programma’s vol schrijvers en 
kinderboeken. Elke organisatie heeft haar  
eigen aanbod, dat we hier op hoofdlijnen 
weergeven. We nodigen je van harte uit om 
te ontdekken welk aanbod past bij jouw 
school of Bibliotheek.

De auteur als  
leesbevorderaar
De Schoolschrijver en De Schrijverscentrale
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Wat kan jouw school doen met  
De Schoolschrijver-aanpak?

Met De Schoolschrijver‑aanpak help je je 
leerlingen betere lezers en schrijvers te  
worden. We bieden een unieke methodiek  
rond lezen en schrijven met (digitale)  
lesprogramma’s, met een hoofdrol voor  
bekende kinderboekenschrijvers, de  
Schoolschrijvers. 

Onze programma’s variëren in duur van een 
maandprogramma (4 à 6 weken) tot een 
structureel jaarprogramma. Ze zijn ontwik‑
keld door een team van experts zodat de 
educatieve kwaliteit is gewaarborgd. De  
programma’s zijn schoolbreed inzetbaar,  
bieden een doorlopende lijn van groep 3  
tot 8 en sluiten aan bij de kerndoelen  
Nederlands. 

Ook bieden we trainingen voor leerkrachten 
en leesconsulenten voor het geven van  
motiverend en creatief taalonderwijs.  
Natuurlijk gegeven door onze Schoolschrijvers. 

Wat is het resultaat van De School- 
schrijver-aanpak op school?

De Schoolschrijver‑aanpak is bewezen  
effectief. Onderzoek1 laat zien dat kinderen 
door de lessen vooruit gaan in lees‑ en 
schrijfvaardigheid, woordenschat en kennis 
van jeugdliteratuur. De positieve ervaringen 
met taal en verhalen geven zelfvertrouwen 
en vergroten hun motivatie om door te gaan 
met lezen en schrijven. Dit maakt kinderen 
sterker in taal. 

Wat is de rol van de schrijver in  
de klas bij De Schoolschrijver?

De Schoolschrijvers richten zich tot de klas via 
lesvideo’s en animaties in de lesprogramma’s, 
die plaatsvinden via het digibord. De kinde‑
ren maken opdrachten onder regie van de 
leerkracht. Als feestelijke finale kan een van 
onze schrijvers de laatste les live in de klas 
komen verzorgen. Al duizenden leer- 
krachten en kinderen beoordeelden onze 
programma’s met een 8 of hoger.

De Schoolschrijver

1  The Theory of Change, metastudie  
door bureau Sinzer (2020). 

De Schoolschrijver

https://www.deschoolschrijver.nl
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De Schoolschrijvers zijn echte rolmodellen 
voor de leerkracht en de kinderen, en de  
allerbeste aanjagers van lees‑ en schrijf‑ 
plezier. 

Wat maakt De Schoolschrijver- 
aanpak uniek?

•  Effectief Kinderen worden bewezen beter 
in lezen én schrijven, met meer lees‑ en 
schrijfplezier en groter zelfvertrouwen. 

•  Didactisch kader De lesprogramma’s zijn 
volledig didactisch onderbouwd en in lijn 
met de huidige kerndoelen en het nieuwe 
curriculum. Lesonderdelen zijn gekoppeld 
aan taaldoelen en raken ook de doelen van 
zaakvakken. De Schoolschrijvers die voor  
de klas staan zijn didactisch getraind.

•  Verbindend Unieke, gecombineerde  
duurzame aanpak van lezen en schrijven,  
inclusief verbinding met andere  
schoolvakken.

•  Ontzorgt de leerkracht Lessen zijn  
goed en eenvoudig uit te voeren door  
de leerkracht (click & go), met minimale 
voorbereiding, en ze passen in de  
weektaak. 

•  Cirkel om het kind Betrekt partijen om  
het kind heen voor optimale impact: de 
leerkracht, de ouders, en de Bibliotheek.

•  Innovatief Actueel en flexibel aanbod,  
van lesaanpak op school tot trainingen  
voor leerkrachten en leesconsulenten. 
Continu geëvalueerd, geoptimaliseerd  
en vernieuwd op basis van de behoeften  
en wensen uit het basisonderwijs.

Wat zijn de kosten om de  
De Schoolschrijver in te zetten?

De kosten variëren per programma of  
training. Het starttarief is 100 euro per klas 
(maandprogramma op digibord). 

Hoe kun je in contact komen  
met De Schoolschrijver?

Voor meer informatie, proeflessen 
en het bestelformulier bezoek je 
www.deschoolschrijver.nl. 
Of neem persoonlijk contact op met een  
van onze adviseurs, Marianne Bastianen 
of Rosan Limburg, via 
interesse@deschoolschrijver.nl 
of telnr: 020 8463069.

‘ De kinderen  
gingen door  
De Schoolschrijver-
aanpak meer en 
gemotiveerder 
lezen. De lessen 
duurden  
ze niet lang 
genoeg. Ze vonden 
het prachtig.’  
- Leerkracht

De Schoolschrijver

https://www.deschoolschrijver.nl/prijzen-de-schoolschrijver-maanden/
http://www.deschoolschrijver.nl
http://www.deschoolschrijver.nl
mailto:interesse%40deschoolschrijver.nl?subject=
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De Schrijverscentrale
Wat biedt een schrijver op school  
via De Schrijverscentrale? 

Een schrijver op school inspireert leerlingen 
én leerkrachten. Je kunt kiezen uit alle  
kinderboekenschrijvers, dichters en  
illustratoren van Nederland! We gidsen  
je graag door ons ruime schrijversaanbod 
voor groep 1 t/m 8 en matchen de juiste 
schrijver bij jouw leerlingen. Zelf kiezen kan 
ook, kijk op ons schrijverszoekscherm waar 
de schrijvers zich voorstellen.

Zoveel schrijvers, zoveel programma’s. 

Wil je een schrijver die komt vertellen over 
zijn boeken of met de kinderen gedichten 
schrijft, een illustrator die met de kinderen 
verhalen tekent of liever een presentatie 
voor ouders en leerkrachten, online of op  
locatie? Het kan allemaal, kijk maar op onze 
Menukaart. 

De boeken van de schrijver staan centraal, 
maar daarbinnen zijn natuurlijk veel  

mogelijkheden. Zo kun je kiezen voor een
bepaald thema, zoals pesten of de  
Tweede Wereldoorlog.

Hoelang en wanneer? 

Meestal duurt een schrijversbezoek een (les)
uur per groep; een online bezoek is korter.
De (online) schrijversactiviteiten zijn  
het hele jaar te boeken. Tijdens de  
Kinderboekenweek, Voorleesdagen, in  
een projectweek of op een themadag.  
En ook zomaar midden in het schooljaar, 
wanneer het jou uitkomt.

Omdat de impact van een schrijversbezoek 
nog groter is als de leerlingen zich hebben 
voorbereid, vind je lestips en handige  
draaiboeken in onze speciale Toolkit.

Wij geven advies op maat passend bij de 
kerndoelen (9, 1 en meer) en de wensen van 
jouw school. Ook regelen we alles: we bena‑
deren de schrijver, maken het contract,  
sturen de factuur en betalen de schrijver. 

De Schrijverscentrale

http://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs
http://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs
https://deschrijverscentrale.nl/kennis-en-inspiratie/scholen/de-menukaart-kies-je-eigen-schrijversbezoek
https://deschrijverscentrale.nl/toolkit/po/over
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Wat is het resultaat van een schrijver  
op school via De Schrijverscentrale?

Een schrijver in de klas maakt lezen leuker en 
zorgt voor een enorme piek in het lezen. Niet 
alleen van de boeken van de schrijver zelf, 
maar ook andere boeken en verhalen komen 
tot leven. Kinderen worden aan het denken 
gezet, begrijpen boeken beter en ze vinden 
het heel leuk om een schrijver in het echt te 
ontmoeten, zo blijkt uit onderzoek Dichter
bij de schrijver, dichter bij lezen (2018). 
 
Wat kost het om een schrijver via  
De Schrijverscentrale te boeken?

Op onze tarievenpagina zie je dat kosten  
afhankelijk zijn van aantal groepen, grootte 
van de groep en lesduur. Zo kost een  
schrijver die naar drie groepen gaat € 300 
en bij vier groepen € 340, exclusief  
reiskosten. Met onze rekentool kun je zelf de 
kosten berekenen. Of vraag een offerte aan.
 
Wil je een schrijver op school via  
De Schrijverscentrale? 

Mail naar jeugd@deschrijverscentrale.nl,  
bel 020 8202655 of kijk op  
deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek/ 
basisonderwijs. 

‘ Anna vertelde  
zo enthousiast over 
haar boeken dat veel 
kinderen die middag 
weer terugkwamen  
om de boeken  
te lenen.’ 
- Een bibliothecaris  
over het bezoek van  
Anna Woltz 

Wat maakt een schrijver op school via  
De Schrijverscentrale uniek?

•  ruime keuze: uit alle  
kinderboekenschrijvers, dichters en  
illustratoren van Nederland

•  grote impact: de prikkelende stimulans  
tot lezen

•  flexibiliteit: een schrijversbezoek op maat 
dat past bij de kerndoelen en wensen van 
jouw school 

•  verrassend effect: de inspiratie voor  
leerlingen én leerkrachten 

•  breed aanbod: voor kinderen van groep  
1 t/m 8, ouders en docenten, ook buiten‑
schools en voor speciaal onderwijs

•  maatwerk bij keuze van de schrijver, opzet, 
voorbereiding en periode die bij jouw 
school past 

•  lage, eenmalige kosten

De Schrijverscentrale

https://deschrijverscentrale.nl/toolkit/po/onderzoek
https://deschrijverscentrale.nl/toolkit/po/onderzoek
https://deschrijverscentrale.nl/toolkit/po/onderzoek
https://deschrijverscentrale.nl/tarieven
https://deschrijverscentrale.nl/tarieven
https://deschrijverscentrale.nl/tarieven
mailto:jeugd%40deschrijverscentrale.nl?subject=
https://deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek/basisonderwijs
https://deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek/basisonderwijs
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Colofon
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