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Voorwoord 
 

 

Tussen 2014 en 2019 daalde het aantal leescoördinatoren in Nederland licht. Op de meerderheid van 

de basisscholen is de directeur de hoofdverantwoordelijke voor het beleid voor leesbevordering, en 

niet de leescoördinator. De tijd die de leescoördinator beschikbaar heeft voor de taken, is gemiddeld 

slechts één à twee uur per week. Deze resultaten komen uit een studie naar de stand van zaken van 

leesbevordering in het basisonderwijs, die in 2019 in opdracht van Stichting Lezen door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies is uitgevoerd. 

 

Binnen Stichting Lezen riep het onderzoek de vraag op welk verhaal achter deze feiten schuilt. 

Zouden we, nu de Bibliotheek op school steeds meer terrein wint, niet eerder een stijging van het 

aantal leescoördinatoren voorspeld hebben? Waarom is de directeur vaak hoofdverantwoordelijk en 

niet de leescoördinator, die inhoudelijk beschikt over de meeste expertise? En waarom zijn er zo 

weinig uren beschikbaar voor de uitvoering van de taak van de leescoördinator? 

 

Deze vraagstukken waren genoeg reden om vervolgonderzoek te laten doen. Naast een enquête, 

opnieuw uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, heeft de wens tot verdieping gestalte gekregen 

in interviews met leescoördinatoren in het veld, uitgevoerd door MK Onderzoek + Advies. 

 

Uit de rapportage die voor u ligt blijkt dat er nog veel winst te behalen is. Veel basisscholen beleggen 

leesbevordering bij een andere coördinator op het gebied van taal en cultuur, in plaats van bij een 

leescoördinator. De voor aanstelling gehanteerde eisen zijn vaak sterker gericht op de motivatie van 

de kandidaat dan op diens vaardigheden. Veel leescoördinatoren volgen beperkt scholing, en een 

meerderheid ervaart een tekort aan uren om de taken voldoende uit te kunnen voeren. 

 

Effectief en motiverend leesonderwijs heeft veel aandacht bij Stichting Lezen, maar ook in de 

politiek. Daarom verdienen leesbevordering en leesonderwijs een ‘eigen’ coördinator die genoeg tijd 

en expertise heeft om van diens school een leesschool te maken waar leerlingen goed en met plezier 

kunnen lezen. Stichting Lezen streeft er dan ook naar om de positie van de leescoördinatoren te 

versterken. Dit gebeurt in samenwerking met de leesconsulenten van de Bibliotheek op school en in 

samenhang met de taal- en/of cultuurcoördinatoren. Dit rapport biedt daarvoor aanknopingspunten. 

Inmiddels weten we uit de meest recente cijfers dat het aantal leescoördinatoren weer licht aan het 

stijgen is. Dit is al een eerste stap in de goede richting. 

 

Gerlien van Dalen 

Directeur-bestuurder Stichting Lezen 
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Samenvatting 
 

 

Omdat de leescoördinator een cruciale rol speelt bij leesbevordering in het basisonderwijs (en dus 

voor Stichting Lezen een relevante doelgroep is), is in het voorjaar van 2021 een onderzoek verricht 

naar ‘de stand van leescoördinatoren in het basisonderwijs’. Dit onderzoek bestaat uit een 

kwantitatief onderzoek door middel van een online vragenlijst, en een kwalitatief onderzoek aan de 

hand van verdiepende interviews. 

 

De online vragenlijst is uitgezet bij verschillende onderzoeksgroepen: 

 333 leescoördinatoren; 

 259 leerkrachten die zowel lees- als taalcoördinator zijn; 

 91 taalcoördinatoren die (tevens) de taken van de leescoördinator vervullen; 

 309 schoolleiders in het basisonderwijs. 

 

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van open interviews met negen 

leescoördinatoren. 

 

Aanstelling van de leescoördinator 

In 2022 zijn in het basisonderwijs 3.137 leescoördinatoren actief. Dit is een lichte stijging ten opzichte 

van de 3.083 leescoördinatoren een jaar eerder. 

 

De meeste coördinatoren zijn tussen de één en tien jaar leescoördinator. In de meeste gevallen is er 

één leescoördinator, taalcoördinator en cultuurcoördinator op school. Op de vraag of er op hun 

school meerdere gegadigden waren voor de taak van leescoördinator, antwoordt de meerderheid 

van de coördinatoren ontkennend. De meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft 

aan dat er op hun school specifieke eisen worden gesteld aan de persoon die wordt aangesteld als 

leescoördinator. Het gaat dan met name om de volgende eisen: 1) de leescoördinator moet bereid 

moet zijn om een minimaal aantal taakuren aan de taak te besteden, 2) hij/zij moet enthousiast zijn 

over en sterk betrokken zijn bij het onderwerp lezen en 3) hij/zij dient te beschikken over bepaalde 

competenties.  

 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat leescoördinatoren die ook taalcoördinator zijn, daar 

wisselende ervaringen mee hebben. Het voordeel is de inhoudelijke overlap. Het afstemmen tussen 

de lees- en taalcoördinator gaat vanzelf wanneer beide functies in één persoon zijn verenigd. Maar 

op grote scholen met veel taalzwakke leerlingen, vragen de taaltaken veel tijd en aandacht. Het risico 

bestaat dat er, met een persoon die beide taken vervult, dan weinig of geen tijd overblijft voor 

leesbevorderingstaken zoals coaching van collega's of het zelf lezen van kinderboeken. 

 

Taakuren en verantwoordelijkheden 

Ongeveer een derde van de leescoördinatoren geeft aan dat de toebedeling van het aantal taakuren 

al sinds jaar en dag een vast aantal uren is en dat daarover geen overleg plaatsvindt tussen de 

schoolleiding en de coördinator. De helft van de schoolleiders geeft aan dat er elk schooljaar overleg 

is over het aantal taakuren tussen schoolleiding en de leescoördinator. 
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De meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat de leescoördinator 

verantwoordelijk is voor het opstellen van het beleidsplan en dat het leesbeleidsplan wordt 

opgepakt/uitgevoerd door het team. De belangrijkste taken van de leescoördinator zijn: 

contactpersoon zijn voor de bibliotheek, het stimuleren van leerkrachten om activiteiten voor 

leesbevordering op het programma voor leerlingen te zetten, het opstellen van het leesbeleidsplan 

voor de middellange termijn voor leesbevordering op school en het opstellen van de jaarplanning 

met alle activiteiten op het gebied van leesbevordering. 

 

Circa twee vijfde van de leescoördinatoren geeft aan dat zij prima uitkomen met de uren die zij 

hebben voor hun taak als leescoördinator. Circa drie vijfde van de leescoördinatoren komt niet uit 

met de toegekende uren en komt (veel) tijd tekort voor de taak. Leescoördinatoren geven aan dat zij 

vaak te weinig tijd hebben doordat hun andere taken/functies te veel tijd vergen of dat zij te weinig 

uren krijgen toebedeeld voor de taken/verantwoordelijkheden van leescoördinator. 

 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat ambulante tijd een groot goed is. De meeste van de negen 

leescoördinatoren moeten hun taak uitvoeren zonder ambulante tijd, oftewel: ze staan voor de 

groep en kunnen die groep niet zomaar verlaten om observaties te doen in andere groepen, collega's 

te coachen of boeken te promoten in andere groepen. Ze ervaren dat als een gemis. Sommigen 

zoeken creatieve oplossingen voor dat probleem. Zo zijn er goede ervaringen met een werkgroep 

taal/lezen die een goede afspiegeling vormt van het team. Meer pragmatische oplossingen zijn: een 

stagiaire alleen laten met de groep of ruilen van groep. Ook een intern begeleider of 

leerkrachtondersteuner als leescoördinator benoemen biedt wat dit betreft voordelen. Zij zijn 

flexibeler dan een leerkracht met een eigen groep. 

 

Leesbeleidsplan en doelen 

De meeste leescoördinatoren geven aan dat zij zowel een leesbeleidsplan als een 

jaarprogramma/jaarkalender hebben. Taalcoördinatoren met de taken van de leescoördinator geven 

vaker aan dat zij alleen een jaarprogramma/jaarkalender hebben. Meer dan de helft van de 

leescoördinatoren geeft aan dat bij hen op school het leesbeleidsplan in principe geldt voor de 

periode waarvoor het geschreven is en bijstelling pas aan de orde is als zich iets uitzonderlijks 

voordoet. Daarnaast geeft circa twee vijfde van de leescoördinatoren aan dat zij elk jaar of elke twee 

jaar het leesbeleidsplan actief aanpassen. Schoolleiders geven iets vaker aan dat zij het 

leesbeleidsplan actief elk jaar of elke twee jaar aanpassen. 

 

Als ‘bronnen’ voor het leesbeleidsplan worden vaak gesprekken/evaluaties gebruikt met 

leerkrachten van de school en/of met de leesconsulent of onderwijsspecialist van de bibliotheek.  

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt ook dat met beleidsplannen heel verschillend wordt omgegaan. 

De één noemt het haar kerntaak en is dagelijks bezig met het formuleren en uitvoeren van het 

beleidsplan en het meenemen van haar collega’s daarbij; voor de ander is het beleidsplan (en het 

bijstellen ervan) het eerste dat blijft liggen als het druk wordt. Het belang van beleidsplannen is 

kortom niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet voor toegewijde leescoördinatoren die met 

enthousiasme veel tijd steken in leesbevordering.  

 

De meeste leescoördinatoren en schoolleiders geven in het kwantitatieve onderzoek aan dat de 

doelen die de school heeft gesteld voor leesbevordering, de afgelopen twee schooljaren zijn behaald. 
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Een ruime meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft daarnaast aan dat de 

afgelopen coronaperiode (in enige/sterke mate) gevolgen heeft gehad voor de 

leesbevorderingsactiviteiten op hun school. 

 

Budget 

De meeste leescoördinatoren en schoolleiders geven aan dat zij op school een geoormerkt budget 

hebben voor leesbevordering, met name voor de Bibliotheek op school/samenwerking met de 

bibliotheek of voor het vernieuwen van de boekencollectie. Tussen 26% en 36% van de scholen heeft 

geen geoormerkt budget. Een relatief groot deel van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan 

dat het budget voor leesbevordering de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk is gebleven. Bijna twee 

derde van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat het budget voor leesbevordering 

toereikend is, een derde geeft aan dat het budget (enigszins of ruim) onvoldoende is. 

 

Afstemming met anderen 

De meerderheid van de leescoördinatoren geeft aan structureel activiteiten op het gebied van 

leesbevordering af te stemmen met de (andere) leescoördinator(en) op school. Verreweg de meeste 

lees- en taalcoördinatoren en taalcoördinatoren met de taken van de leescoördinator geven aan 

structureel hun activiteiten op het gebied van leesbevordering af te stemmen met de (andere) 

taalcoördinator(en) op school. Meer dan de helft van de leescoördinatoren geeft echter aan 

activiteiten op het gebied van leesbevordering niet of nauwelijks af te stemmen met de 

cultuurcoördinator(en). Een kwart tot circa een derde doet dit incidenteel. Ook hebben we gevraagd 

of de leescoördinatoren hun activiteiten op het gebied van leesbevordering afstemmen met de 

leesconsulent(en) van de bibliotheek. Van de respondenten die alleen leescoördinator zijn, doet de 

helft dit structureel en circa een kwart incidenteel. Respondenten die zowel lees- als taalcoördinator 

zijn doen dit minder vaak structureel. Taalcoördinatoren die ook de taken van een leescoördinator 

vervullen, doen dit het minst vaak. Verder geeft de meerderheid van de leescoördinatoren aan 

activiteiten op het gebied van leesbevordering niet of nauwelijks af te stemmen met andere 

coördinatoren buiten de school.  

 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat leescoördinatoren het waarderen om ervaringen te kunnen 

uitwisselen met collega-leescoördinatoren van andere scholen. Vaak gebeurt dat in bestuursverband. 

Maar ook bijeenkomsten met leescoördinatoren van heel andere scholen uit andere regio's bieden 

de mogelijkheid verdieping te vinden. 

 

Scholing 

De cursus Open Boek werd de afgelopen drie jaar relatief het vaakst gevolgd door de 

leescoördinatoren. Circa een derde van de leescoördinatoren heeft de laatste drie jaar geen 

opleidingen/cursussen op het gebied van leesbevordering gevolgd. Voor zowel lees- en 

taalcoördinatoren als taalcoördinatoren die ook de taak van leescoördinator vervullen, is de reden 

hiervoor dat zij genoeg kennis en vaardigheden hebben op het gebied van leesbevordering. 

Leescoördinatoren geven daarnaast relatief vaak aan dat zij geen tijd hebben voor 

opleidingen/cursussen. Aan de leescoördinatoren die in de afgelopen drie jaar wel scholing hebben 

gevolgd, hebben we gevraagd wat zij van deze opleidingen/cursussen vonden. Leescoördinatoren 

geven aan dat de post-hbo-opleiding tot leesspecialist, de scholing creatief schrijven en de cursus 

Open Boek hen redelijk tot erg goed hebben geholpen. 
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Schoolleiders 

De belangrijkste (overige) resultaten van het onderzoek onder de schoolleiders zijn als volgt: 

 De ruime meerderheid van de schoolleiders geeft aan dat het niet moeilijk was om een 

geschikte leescoördinator te vinden.  

 De meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de bijdrage van de leescoördinator aan 

de leescultuur in hun school. 

 Meer dan de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun school deelneemt aan het 

leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. De meerderheid van de schoolleiders 

geeft aan dat de deelname aan het leesbevorderingsprogramma geen invloed heeft op het 

aantal taakuren van de leescoördinator.  

 Circa de helft van de schoolleiders geeft aan dat de school tegenwoordig meer belang hecht 

aan leesbevordering dan een aantal jaar geleden.  

 Bijna een derde van de schoolleiders geeft aan er structureel op aan te sturen dat de 

leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van leesbevordering afstemt met de 

taalcoördinator(en) op school. Twee vijfde van de schoolleiders (41%) geeft aan er niet of 

nauwelijks op aan te sturen dat de leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van 

leesbevordering afstemt met de cultuurcoördinator(en) op school.  

 Bijna een derde van de schoolleiders geeft aan er structureel op aan te sturen dat de 

leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van leesbevordering afstemt met de 

leesconsulent(en)/medewerker(s) van de bibliotheek. 

 De meeste schoolleiders geven aan dat hun school deel uitmaakt van een stichting/vereniging 

met meerdere scholen. Van hen geeft de meerderheid aan dat er binnen de 

stichting/vereniging geen afspraken zijn gemaakt over de aandacht die op scholen wordt 

besteed aan leesbevordering.  
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1 Inleiding 
 

 

In opdracht van Stichting Lezen heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in 2019 een onderzoek 

uitgevoerd naar de stand van zaken van leesbevordering in het basisonderwijs. In dit onderzoek was 

onder meer aandacht voor de inbedding van leesbevordering in het beleid van de school en voor de 

bevordering van de deskundigheid van docenten tot leescoördinatoren. Het is de leescoördinator die 

op de basisschool voor leesbevordering idealiter een spil in het web vormt: hij/zij stimuleert en 

inspireert andere leerkrachten om het lezen te bevorderen, overlegt met de directeur/schoolleider 

over leesbevordering, werkt samen met de leesconsulent van de bibliotheek en draagt zorg voor het 

schrijven en verversen van het leesplan met visie, doelen en jaarprogramma van de school op het 

gebied van lezen. 

 

Een vervolgvraag is welke motieven en belemmeringen er bij scholen leven om al dan niet te willen 

beschikken over een leescoördinator. Het eerdere onderzoek door DUO geeft slechts beperkt inzicht 

in de kwalitatieve kant van het werk van de leescoördinator. Welke activiteiten op het gebied van 

leesbevordering ontplooit de leescoördinator binnen de functie op de school? Wat zijn de 

verantwoordelijkheden en taken op het gebied van leesbevordering en hoe ver reikt de invloed 

binnen het team? Tevens is onbekend wat de behoeften zijn van leescoördinatoren, bijvoorbeeld op 

het gebied van taakuren, aan middelen zoals boeken, en aan opleiding en bijscholing. 

 

Hiernaast geeft het eerdere onderzoek door DUO beperkt inzicht in de afstemming en overlap van 

werkzaamheden met andere coördinatoren op het gebied van taal of cultuur. Het eerdere onderzoek 

laat zien dat op 44% van de basisscholen een taalcoördinator actief is. 7% van de taalcoördinatoren is 

tevens leescoördinator, terwijl 4% van de leescoördinatoren tevens taalcoördinator is. Dit impliceert 

dat de meeste basisscholen weliswaar beschikken over een lees- of taalcoördinator, maar ze 

waarschijnlijk verantwoordelijkheden en activiteiten op het gebied van leesbevordering bij de 

taalcoördinator neerleggen. Op scholen die beschikken over beide functies, vindt waarschijnlijk 

afstemming plaats tussen de lees- en taalcoördinator over de verantwoordelijkheden en activiteiten. 

Dit roept de vraag op welke motieven en belemmeringen er bij scholen leven om een 

leescoördinator, taalcoördinator of beide aan te stellen, en hoe de invulling van het takenpakket er in 

deze verschillende situaties uitziet. 

 

Uit het onderzoek uit 2019 bleek verder onder meer dat: 

 op bijna twee derde (63%) van de basisscholen een leescoördinator werkzaam is, hetgeen een 

lichte daling is ten opzichte van 2014; 

 op circa een kwart van de basisscholen de leescoördinator de hoofdverantwoordelijke is voor 

het beleid voor leesbevordering en dat op vier van de tien scholen de directeur/schoolleider 

dat is; 

 op 85% van de scholen de leescoördinator beschikbaar is voor alle groepen en de aanstelling 

voor (meestal) één à twee uur per week is. 

 

Omdat de leescoördinator een cruciale rol speelt bij leesbevordering in het basisonderwijs (en dus 

voor Stichting Lezen een bij uitstek relevante doelgroep is), is een onderzoek verricht naar ‘de stand 

van leescoördinatoren in het basisonderwijs’. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatief onderzoek 
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(het uitzetten van een online vragenlijst) uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en een 

kwalitatief onderzoek (verdiepende interviews) uitgevoerd door Marleen Kieft Onderzoek + Advies. 

Het is een relatief grootschalig onderzoek waarbij niet alleen de leescoördinatoren zelf zijn 

betrokken, maar ook schoolleiders, taalcoördinatoren (met tevens de taken van een leescoördinator) 

en leerkrachten die zowel lees- als taalcoördinator op hun school zijn. 

 

In dit rapport zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. 
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2 Onderzoeksdoelstellingen 
 

 

De doelstellingen voor het onderzoek luiden als volgt: 

 

1. Inzicht krijgen in de motieven waarom op basisscholen al dan niet één of meerdere 

leescoördinatoren worden aangesteld. En in het verlengde daarvan: inzicht krijgen in de eisen 

die de school (schoolleider) stelt aan de leescoördinator(en) wat betreft zijn/haar expertise en 

gevolgde opleiding(en), en in de motieven om de taken van een lees- en een taalcoördinator te 

combineren en zodoende die taken aan één persoon te geven. 

 

2. Inzicht krijgen in de motieven waarom (sommige) basisscholen ‘de taak leescoördinator’ 

schrappen en hoe daaropvolgend dan inhoud wordt gegeven aan leesbevordering. 

 

3. Inzicht krijgen in het opleidingstraject (opleidingen, cursussen, trainingen, seminars/webinars, 

netwerkbijeenkomsten) van leescoördinatoren: voorafgaand aan hun ‘aanstelling’ als 

leescoördinator en gedurende hun ‘carrière als leescoördinator’ (wat doen zij aan na- en 

bijscholing?). En inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die de leescoördinatoren hebben 

ervaren van de door hen gevolgde opleidingen/cursussen/trainingen/seminars (of m.a.w. 

‘waar hebben zij echt iets aan gehad?’). 

 

4. Inzicht krijgen in de invulling van de leescoördinatoren van hun taken en 

verantwoordelijkheden.  

 

5. Inzicht krijgen in de mate waarin leescoördinatoren hun werkzaamheden afstemmen op 

andere coördinatoren van de eigen school, onder wie de taal- en cultuurcoördinator, en op 

externe betrokkenen, zoals leescoördinatoren van andere scholen en leesconsulenten van de 

bibliotheek. 

 

6. Inzicht krijgen in de middelen die de leescoördinator ter beschikking staan voor het uitvoeren 

van zijn/haar taken: budget, beschikbaarheid over boeken, opleidingsmogelijkheden, e.d. 

 

7. Inzicht in de behoefte van basisscholen aan leesspecialisten (en wellicht ook leesbevorderaars) 

zoals aanbevolen door de Onderwijsraad in het rapport Lees!. 

 

8. Wat betreft alle bovenstaande doelstellingen: inzicht in significante verschillen naar relevante 

achtergrondkenmerken zoals functie (lees- en/of taalcoördinator of schooleider), grootte van 

de school (uitgedrukt in het aantal leerlingen op school), regio, enzovoort. 
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3 Onderzoeksopzet 
 

 

Onderzoeksgroep en methode 

Er is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder leescoördinatoren, taalcoördinatoren (die 

de taken van de leescoördinator vervullen) en medewerkers die beide taken combineren (dus zowel 

taal- als leescoördinator zijn) en onder schoolleiders in het basisonderwijs. De technische realisatie 

van het online veldwerk voor het onderzoek is door DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitgevoerd. 

De respons is in maart 2021 gerealiseerd met de inzet van onze onderwijspanels (met leerkrachten 

en schoolleiders die met regelmaat voor DUO en onze opdrachtgevers onderwijsrelevante online 

vragenlijsten invullen) en onderwijsdatabase (met de namen en e-mailadressen van lees- en 

taalcoördinatoren). 

 

We hebben in totaal een netto-respons van n = 1186 coördinatoren en schoolleiders gerealiseerd. De 

respons is als volgt verdeeld over de vijf onderzoeksgroepen: 

 

Tabel 1  

Respons onderzoeksgroepen 

Onderzoeksgroep Netto respons 

Leescoördinatoren n= 333 

Taalcoördinatoren (met tevens taken 

leescoördinator) 

n= 91 

Lees- en taalcoördinatoren (gecombineerd) n= 259 

Coördinatoren overig n = 194  

Schoolleiders n= 309 

 

Vragenlijst 

We hebben voor dit kwantitatieve onderzoek gebruikgemaakt van twee vragenlijsten: een vragenlijst 

voor de coördinatoren en een vragenlijst voor de schoolleiders. Beide vragenlijsten zijn opgesteld in 

nauw overleg met Stichting Lezen door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De vragenlijsten 

bevatten zowel gesloten als open vragen (toelichtingen op de gesloten vragen). 

 

De respondenten kregen in de vragenlijst de vraag voorgelegd of ze bereid waren om mee te werken 

aan een verdiepend interview. 132 respondenten hebben die vraag met ‘ja’ beantwoord en hebben 

hun e-mailadres ingevuld. Uit deze groep heeft Marleen Kieft van Onderzoek + Advies negen 

leescoördinatoren geselecteerd die op heel verschillende scholen werken. De kenmerken uit deze 

vragenlijst die zijn meegenomen bij deze selectie, zijn regio, schoolgrootte, aantal leescoördinatoren 

op school, aard van de leerlingenpopulatie en deelname aan de Bibliotheek op school. De 

geselecteerde leescoördinatoren varieerden ook in aantal jaren ervaring en takenpakket (alleen 

leescoördinator of lees- en taalcoördinator). 
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Rapportage 

Hoofdstuk 2 van deze rapportage bevat een samenvatting met de belangrijkste resultaten van het 

onderzoek, evenals de conclusies en aanbevelingen. We hebben de volledige resultaten 

weergegeven in grafieken en tabellen (zie hoofdstuk 5), waarbij we de resultaten voor de 

verschillende onderzoeksgroepen waar mogelijk met elkaar vergelijken.  

We hebben in de vragenlijst regelmatig om toelichtingen bij de antwoorden gevraagd. Van de 

gegeven toelichtingen hebben we de ‘rode draad’ in de rapportage opgenomen. Het volledige 

overzicht van gegeven toelichtingen is opgenomen in de separate bijlage.  

 

De beschrijvingen van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek worden afgewisseld met een 

weergave van de interviews uit het kwalitatieve onderzoek. 
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4 Resultaten 
 

 

We hebben de respondenten (coördinatoren en schoolleiders) eerst een aantal selectievragen 

voorgelegd om te bepalen welke vervolgvragen zij in het onderzoek voorgelegd moeten krijgen. In 

paragraaf 5.1 tonen we de resultaten op de selectievragen voor coördinatoren en in paragraaf 5.2 de 

resultaten op de selectievragen voor schoolleiders. 

 

4.1  Taakvervulling op school 

 
Coördinatoren 

In deze paragraaf beschrijven we de antwoorden op de selectievragen voor coördinatoren. Het gaat 

hier om alle coördinatoren uit het onderzoekspanel (n=877) die in de onderzoeksopzet zijn 

weergegeven. Na deze paragraaf hebben we het nog uitsluitend over de leescoördinatoren, over de 

taalcoördinatoren met tevens taken van een leescoördinator en over lees- en taalcoördinatoren. De 

coördinatoren overig blijven buiten beschouwing, omdat zij alleen cultuurcoördinator zijn of 

taalcoördinator die geen taken van een leescoördinator vervullen. 

 

We hebben alle respondenten eerst gevraagd of zij op school leescoördinator, taalcoördinator en/of 

cultuurcoördinator zijn. Daarbij konden zij meerdere antwoordopties selecteren.  

Twee derde (67%) van de respondenten geeft aan leescoördinator te zijn. De helft (49%) van de 

respondenten is taalcoördinator en een klein deel (5%) is cultuurcoördinator.  

 

 
 

 

  

13%

5%

49%

67%

Nee, ik vervul geen enkele van
deze taken

Ja, ik ben cultuurcoördinator

Ja, ik ben taalcoördinator

Ja, ik ben leescoördinator

Bent u leescoördinator en/of taalcoördinator en/of cultuurcoördinator op 
uw school? (n=877) 

Volgens de onderwijsdatabase van DUO Onderwijsonderzoek & Advies zijn in 2022 in het 

basisonderwijs 3.137 leescoördinatoren actief. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 3.083 

leescoördinatoren een jaar eerder. Voor 42% van deze groep is het leescoördinatorschap de 

enige coördinerende taak. 58% combineert het leescoördinatorschap met een of meer andere 

coördinerende taken. Het vaakst is dit de combinatie van lees- en taalcoördinator: 54% van alle 

leescoördinatoren is tevens taalcoördinator op de basisschool. 
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Aan de taal- en cultuurcoördinatoren, die niet ook leescoördinator zijn, is vervolgens gevraagd of zij 

in hun functie wel de taken van de leescoördinator vervullen. Ongeveer de helft (53%) van de 

taalcoördinatoren vervult ook de rol van leescoördinator.  

Slechts één cultuurcoördinator vervult tevens de taken van de leescoördinator (deze is niet in de 

onderstaande figuur meegenomen). 

 

 
 

Aan de respondenten die geen leescoördinator zijn en ook niet de taken van de leescoördinator 

vervullen, is gevraagd of zij voorheen wel leescoördinator op hun school zijn geweest. Een kwart 

(25%) bevestigt dit. 

 

 
 

Aan respondenten die voorheen wel leescoördinator zijn geweest (maar dit nu niet meer zijn) 

hebben we gevraagd waarom zij geen leescoördinator meer zijn. Zij geven daarbij voornamelijk aan 

(68%) dat zij de taak van leescoördinator hebben overgedragen aan een andere leerkracht. 

Daarnaast geeft ongeveer een zesde (17%) aan dat de taak van leescoördinator op hun school is 

opgeheven/niet meer bestaat. 

 

 

53% 47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vervult u als taalcoördinator ook de taken van de leescoördinator? (n=173)

Ja Nee

25% 75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Was u voorheen leescoördinator op uw school? (n=205)

Ja Nee

15%

17%

68%

Anders

De taak van leescoördinator is
opgeheven/bestaat niet meer op

mijn school

De taak van leescoördinator heb
ik overgedragen aan een andere

leerkracht

Wat is de reden dat u geen leescoördinator meer bent op uw school? (n=53)
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Aan deze laatste groep hebben we gevraagd waarom deze taak op hun school is opgeheven. Er zijn te 

weinig antwoorden op deze vraag gegeven om te kunnen categoriseren. Wel zien we dat ‘er is/zijn te 

weinig geld/uren voor’ een aantal keer wordt genoemd. Een volledig overzicht van de antwoorden is 

te vinden in de bijlage. 

 

Aan alle ‘voormalig leescoördinatoren’ (zowel aan leescoördinatoren die hun taak hebben 

overgedragen als aan leescoördinatoren die hebben aangegeven dat de ‘leescoördinatietaak’ is 

opgeheven) is tot slot gevraagd bij wie/welke functie het thema leesbevordering bij hen op school nu 

ligt. Hieronder staan de gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 2  
Bij wie ligt de leescoördinatietaak? 

Meest genoemde antwoorden % 

Leerkrachten / (het hele) team 39% 

Lees- / Taalcoördinator 27% 

 

Schoolleiders 

Aan de schoolleiders hebben we gevraagd of er op hun school al dan niet een leescoördinator is. De 

meeste schoolleiders geven aan dat er één of meerdere leescoördinatoren zijn (61%). Een vijfde 

(19%) van de schoolleiders geeft aan dat er geen leescoördinator is, maar dat er wel een 

taalcoördinator en/of cultuurcoördinator is die deze taken vervult. Voor eveneens een vijfde (19%) 

van de schoolleiders geldt dat er op hun school niemand is die de taken van de leescoördinator 

vervult. 

 

 
 

Aan de schoolleiders die hebben aangegeven dat er op hun school wel een leescoördinator is, 

hebben we gevraagd of er op hun school ook een taalcoördinator is. Circa drie vijfde (59%) geeft aan 

dat er één of meerdere taalcoördinatoren zijn. 

 

19%

19%

43%

18%

Nee

Nee, maar wel een taalcoördinator en/of
cultuurcoördinator die de taken van de

leescoördinator vervult

Ja, één leescoördinator

Ja, meerdere leescoördinatoren

Is er op uw school een leescoördinator? (n=309)
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Verder geeft een ruime meerderheid (88%) van de schoolleiders (met een of meerdere 

leescoördinatoren op school) aan dat er een of meerdere cultuurcoördinatoren op hun school zijn. 

Voor alle duidelijkheid: deze vraag is beantwoord door 61% (n=193) van de schoolleiders die eerder 

hebben aangegeven dat zij een of meerdere leescoördinatoren op school hebben. 

 

 
 

Aan schoolleiders die hebben aangegeven dat er geen leescoördinator op hun school is (38% van de 

schoolleiders) hebben we gevraagd of hun school in het verleden wel een leescoördinator heeft 

gehad. Een vijfde (21%) geeft aan dat dit wel het geval is. Dit betekent dat van alle basisscholen, 8% 

in het verleden wel een leescoördinator had, maar nu niet meer. 

 

 
 

We hebben de schoolleiders die hebben aangegeven dat er in het verleden op hun school wel een 

leescoördinator was, gevraagd waarom de taak van leescoördinator is opgeheven/niet meer bestaat. 

60% van hen geeft aan dat de collega met de functie leescoördinator niet meer bij hun op school 

werkt/ergens anders is gaan werken.  

 

8% 51% 41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Is er ook een taalcoördinator op uw school? (n=193)

Ja, meerdere
Ja, één taalcoördinator
Nee

17% 71% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Is er ook een cultuurcoördinator op uw school? (n=193)

Ja, meerdere Ja, één cultuurcoördinator Nee

21% 67% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heeft uw school in het verleden wel een leescoördinator gehad? (n=126)

Ja Nee Dat weet ik niet
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Aan de schoolleiders die hebben aangegeven dat er geen leescoördinator op hun school is en 

niemand op hun school die taken vervult, hebben we gevraagd bij wie/welke functie het thema 

leesbevordering op hun school nu ligt.  

 

In tabel 3 staan de gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven.  

 

Tabel 3  

Wie is er op school verantwoordelijk voor het thema leesbevordering? 

Meest genoemde antwoorden % 

(Alle) leerkrachten / het team 44% 

De intern begeleider 19% 

Een commissie / actieteam / werkgroep 17% 

De directie 9% 
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Interview: Een werkgroep taal/lezen is een aanrader  

 

Jenny is leerkracht van groep 7 op een grote school met twee locaties in het westen van het land. 

Voordat ze leerkracht werd, volgde ze de vakopleiding voor de boekhandel en werkte ze in een 

boekhandel. Het was voor haar een bewuste keuze om te solliciteren voor de functie van taal-

/leescoördinator op haar school. Ze voert haar taken op het gebied van taal en lezen uit op beide 

locaties en in samenwerking met de werkgroep taal/lezen.  

 

Kennis en bevlogenheid 

“Toen ik hier twintig jaar geleden kwam werken,” vertelt Jenny, “hadden we voor de hele school 

boeken op twee van die rijdende ijzeren karren, waar de kinderen omheen dansten om een boek te 

kunnen vinden.” Inmiddels is er een heleboel veranderd. In elk klaslokaal staat een flinke boekenkast 

met kinderboeken en Jenny heeft de cursus Open Boek en de post-hbo-opleiding tot taalcoördinator 

gedaan.  

 

Een van de bevindingen uit het kwantitatieve onderzoek is dat de respondenten - gemiddeld 

genomen - vinden dat enthousiasme voor leesbevordering belangrijker is voor een leescoördinator 

dan kennis en competenties. Jenny heeft zelf een iets andere mening: “Natuurlijk kun je als je 

bevlogen bent voor kinderen en boeken van alles van de grond krijgen, maar volgens mij moet een 

leescoördinator over kennis én bevlogenheid beschikken. Ik heb zelf echt veel geleerd bij de cursus 

Open Boek en bij de post-hbo-opleiding. Dingen die ik niet wist en misschien wel niet te weten was 

gekomen als ik het alleen maar leuk had gevonden om kinderen tot lezen te brengen.”  

Ook de halfjaarlijkse bijeenkomsten met leescoördinatoren van andere scholen vindt Jenny 

waardevol. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de stichting, voor alle 

taalcoördinatoren en intern begeleiders. Steeds wordt een inhoudelijk thema uitgediept, soms onder 

leiding van een externe expert. “Door contacten met anderen leer je zelf ook dingen die je weer mee 

kunt nemen naar de werkvloer. Daar heb je gewoon veel aan.” 

 

Werkgroep taal/lezen 

Jenny is de enige taal-/leescoördinator op de beide locaties van haar school. Dat maakt het moeilijk 

om goed te weten wat er zich in al die klassen afspeelt op het gebied van taal en lezen. Zeker omdat 

ze ook nog haar eigen groep heeft en nauwelijks beschikt over ambulante tijd. De oplossing die het 

team heeft gevonden is het oprichten van een werkgroep taal/lezen. Deze werkgroep bestaat uit zes 

leerkrachten in een goede afspiegeling van onder-, midden- en bovenbouw. “Zij kunnen voor hun 

eigen groepen aangeven waar ze tegenaan lopen, wat ze nodig hebben en wat ze graag zouden 

willen. Omdat we met z’n zessen zijn, kunnen we gerichter dingen oppakken en beter laten landen in 

de klassen.” Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van boeken en het organiseren van 

activiteiten in de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeswedstrijd of de Poëzieweek.  

 

De leden van de werkgroep vormen daarnaast laagdrempelige aanspreekpunten voor hun collega’s, 

mochten deze vragen of hulp nodig hebben. Maar de taak van de werkgroep is breder dan dat, aldus 

Jenny. “De werkgroepleden kijken goed rond en vragen aan collega’s bijvoorbeeld: ‘we hebben dit en 

dit afgesproken, lukt dat in de praktijk?’ En – als iets niet goed gaat ‘wat heb je nodig?’ Een stukje 

controle dus ook wel.” 
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De werkzaamheden van de werkgroep beperken zich niet tot leesbevorderingsactiviteiten. Ze buigen 

zich ook over grote en brede vraagstukken. Zo ging er vorig schooljaar veel tijd en aandacht uit naar 

de inrichting van het onderwijs in begrijpend lezen. “Omdat we een goede afspiegeling vormen van 

de mensen uit het schoolteam, kunnen we specifiek aangeven wat voor welke bouw fijn is. Dan kun 

je veel sneller stappen maken.” Een werkgroep taal/lezen is volgens Jenny dan ook aan te raden, 

zeker voor scholen met veel groepen en een groot team. 
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4.2 Aanstelling van de leescoördinator 

 

Toelichting bij de resultaten over de leescoördinator 

Deze overige vragen in dit onderzoek zijn voorgelegd aan alle leescoördinatoren en aan alle taal- 

en cultuurcoördinatoren die de taken van de leescoördinatoren vervullen. 

 

Wanneer een respondent heeft aangegeven dat hij/zij geen leescoördinator is, maar wel die taken 

vervult, hebben we de volgende toelichting gegeven voor het vervolg van de vragenlijst: “Daar 

waar in de vragenlijst wordt gesproken over ‘de leescoördinator’ bedoelen we steeds degene die 

de taken van de leescoördinator vervult.” 

 

De taal- en cultuurcoördinatoren die niet de taken van de leescoördinator vervullen, kregen geen 

verdere vragen voorgelegd. 

 

Waar mogelijk vergelijken we de resultaten van de coördinatoren met de resultaten van de 

schoolleiders. 

 

Allereerst hebben we aan de leescoördinatoren gevraagd hoe lang zij reeds lees- en/of 

taalcoördinator op hun school zijn. 

 
 

We hebben de coördinatoren ook gevraagd hoeveel leescoördinatoren, taalcoördinatoren en 

cultuurcoördinatoren er op hun school werken. In de meeste gevallen is er van elk van de drie 

functies één persoon op school werkzaam; één leescoördinator, één taalcoördinator en één 

cultuurcoördinator. 

 

Leescoördinatoren geven vaak aan dat er op hun school geen taalcoördinator is (59% geeft dit aan). 

Verder geeft twee vijfde (41%) van de taalcoördinatoren met taken van een leescoördinator aan dat 

er geen leescoördinator op school is. 
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Hoe lang bent u reeds leescoördinator/taalcoördinator op uw school?
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Lees- en taalcoördinator
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Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)
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Op de vraag of er op hun school meerdere gegadigden waren voor de taak van leescoördinator 

antwoordt de meerderheid (tussen 65% en 78%) van de coördinatoren ontkennend. 
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Leescoördinatoren geven relatief vaak aan dat zij ook (heel) graag leescoördinator wilden worden. 
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Interview: De motor achter het lezen op school  

 

Ellen is leerkrachtondersteuner op een school voor jenaplanonderwijs in de regio noord. Ze werkt al 

lang op deze school, waar de afgelopen jaren de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden. De 

school bood aanvankelijk regulier basisonderwijs, vervolgens daltononderwijs en sinds kort - 

vanwege een fusie - jenaplanonderwijs. Ze is leescoördinator en lid van de taalcommissie op school.  

 

Goede combinatie 

Ellen vervult als leerkrachtondersteuner veel RT (remedial teaching)-werkzaamheden. Ze heeft vaste 

groepjes leerlingen die een leesinterventie volgen bij haar, bijvoorbeeld leerlingen uit groep 3 die 

moeite hebben met leren lezen. Ze probeert voornamelijk de druk eraf te halen bij de kinderen, 

zodat ze het lezen leuk blijven vinden. “Dat doe ik vooral door op allerlei manieren aan te sluiten bij 

hun interesse. We overleggen wat ze graag willen lezen en dan bestel ik boeken voor ze bij de 

bibliotheek. De fietskoerier komt ze op school bezorgen, dat is een heel mooi systeem.” Tegelijkertijd 

vindt ze het heel jammer dat het boekenbudget vrijwel helemaal opgaat aan de kosten voor de 

fietskoerier. Haar grootste wens is dan ook om de schoolbibliotheek te vernieuwen, want die is 

verouderd. Ze denkt dat kinderen dan nog sneller een boek zullen pakken.  

 

Taalcommissie 

Ellen is lid van de taalcommissie, die het gehele takenpakket op het gebied van taal en lezen op 

school samen uitvoert. “Dat wil niet zeggen dat we over ieder detail overleggen, maar de lijnen 

worden wel samen uitgezet.” De taalcommissie bestaat meestal uit vier of vijf teamleden, die een 

mooie afspiegeling vormen van de beide locaties van de school. Ellen noemt zichzelf ook wel 

‘leesbevorderingscoördinator’, want zij neemt met name de leesbevordering voor haar rekening. “Ik 

ben altijd heel erg met lezen bezig geweest. Ik houd zelf van lezen en ik vind dat ook een voorwaarde 

voor een leescoördinator. Je moet het uit kunnen stralen en min of meer de motor zijn. Je moet er 

echt hart voor hebben wil je leerlingen en collega’s, maar ook ouders kunnen enthousiasmeren voor 

lezen.”  

 

Taal en lezen in het jenaplanonderwijs  

In het jenaplanonderwijs werken de leerlingen in stamgroepen, groepen van drie verschillende 

leeftijdsgroepen bij elkaar. Zo leren alle kinderen hoe het is om de oudste, de jongste en de 

middelste te zijn en kunnen zij van en met elkaar leren. Ook het creatieve aspect is belangrijk, vertelt 

Ellen en daar is zij persoonlijk blij mee, want dat past goed bij haar visie op taalonderwijs. “Voor mijn 

jenaplanopleiding heb ik destijds een taaldrukwerkplaats opgericht, waar kinderen druktechnieken 

leren. Ze maken hun eigen verhaal of gedicht met illustraties erbij en dat werkt als een tierelier. Dan 

zie je echt dat lezen en creatief schrijven elkaar overlappen en versterken.”  

Nog zo’n succeservaring is het creatief schrijven. Ellen volgde een training Woesj bij Alied van der 

Meer en Heleen Bosma. Ze was er zo positief over dat ze het belang van het volgen van deze cursus 

flink gepromoot heeft bij haar collega’s. “Door Woesj krijg je de tools om alle kinderen met taal bezig 

te laten zijn op een manier waar de kinderen zelf dolenthousiast van worden. Zo van ’heb ik dat 

gemaakt?’. In de training leerden we heel veel werkvormen die je meteen kunt toepassen en 

waarmee kinderen hun fantasie leren verwoorden. We zagen ook kinderen met een beperkte 
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woordenschat in het Nederlands, bijvoorbeeld omdat ze hier nog niet zo lang wonen, héél mooie 

dingen maken.”  
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De meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat er op hun school specifieke 

eisen worden gesteld aan de persoon die wordt aangesteld als leescoördinator. 

 

 
 

We hebben de leescoördinatoren en schoolleiders vervolgens gevraagd om zo nauwkeurig mogelijk 

te omschrijven welke specifieke eisen op hun school worden gesteld aan de persoon die 

leescoördinator wordt. In tabel 4 staan de gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 4 

Welke specifieke eisen worden er gesteld aan de persoon die leescoördinator wordt? 

Meest genoemde antwoorden door leescoördinatoren % 

Een gevolgde opleiding / cursus / bepaalde expertise 51% 

Affiniteit met lezen en taal 18% 

Het coördineren van andere leesactiviteiten (o.a. bibliotheek, 

Kinderboekenweek, beleidsplan schrijven, etc.) 

17% 

Meest genoemde antwoorden door schoolleiders % 

(De bereidheid tot het volgen van) een bepaalde opleiding / 

cursus 

42% 

Affiniteit met / interesse in lezen / motivatie om de functie te 

vervullen 

32% 

Ervaring met / verstand van goed leesonderwijs 14% 

 

We hebben aan de leescoördinatoren een lijst met mogelijke eisen/voorwaarden voorgelegd 

waaraan een leescoördinator moet voldoen, met de vraag aan te geven welke van deze eisen op hun 

school van toepassing zijn.  

 

70%

64%

66%

57%

30%

36%

34%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schoolleider (n=250)

Taalcoördinator met
taken leescoördinator

(n=90)

Lees- en
taalcoördinator

(n=256)

Leescoördinator
(n=328)

Worden er op uw school specifieke eisen gesteld aan de persoon die 
aangesteld wordt als leescoördinator?

Ja Nee
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Dat de leescoördinator bereid moet zijn om een minimaal aantal taakuren aan de taak te besteden 

(97% noemt dit), het enthousiast zijn over en sterk betrokken zijn bij het onderwerp lezen (96%) en 

het beschikken over bepaalde competenties (90%), zijn eisen die vaak worden genoemd. 

 

 
 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillen tussen de verschillende groepen (in de eisen die 

op hun school gelden): 

 

Leescoördinatoren geven opvallend vaak aan dat zij de eis ‘Het beschikken over bepaalde 

competenties’ geen belangrijke eis vinden (53% van de leescoördinatoren kiest antwoordoptie ‘Geen 

eis/voorwaarde en geen voorkeur’. Gemiddeld genomen geeft 30% dit aan). Daarnaast geven zij 

22%

24%

27%

32%

32%

59%

81%

80%

17%

19%

23%

26%

32%

31%

15%

17%

19%

18%

21%

20%

19%

8%

3%

2%

41%

39%

30%

23%

17%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Het hebben gevolgd/afgerond van de cursus Open
Boek

Het bereid zijn om de cursus Open Boek te gaan
volgen in de nabije toekomst

Bereid zijn de taak van leescoördinator te
combineren met de taak van taalcoördinator

Het hebben gevolgd/afgerond van een andere
opleiding/scholing dan de cursus Open Boek

Het bereid zijn om een bepaalde opleiding/scholing
(anders dan de cursus Open Boek) te gaan volgen

in de nabije toekomst

Het beschikken over bepaalde competenties

Enthousiast zijn over en sterk betrokken zijn bij het
onderwerp lezen

Bereid zijn om een minimaal aantal taakuren aan
de taak van leescoördinator te willen besteden

Hieronder volgt een aantal eisen/voorwaarden die basisscholen aan een 
leescoördinator kunnen stellen. Kunt u aangeven of die eisen/voorwaarden 

op uw school van toepassing zijn? (n=422)

Zeer belangrijke eis/voorwaarde

Enigszins belangrijke eis/voorwaarde

Geen eis/voorwaarde en wel een voorkeur

Geen eis/voorwaarde en geen voorkeur
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vaker dan andere groepen aan dat zij de eis ‘Bereid zijn de taak van leescoördinator te combineren 

met de taak van taalcoördinator’ geen belangrijke eis vinden (14% van de leescoördinatoren, 8% 

gemiddeld). 

Leescoördinatoren geven ook opvallend vaker aan de eis ‘Het hebben gevolgd/afgerond van de 

cursus Open Boek’ een zeer belangrijke eis te vinden (40% van de leescoördinatoren, 22% 

gemiddeld). 

 

Lees- en taalcoördinatoren geven opvallend vaker aan dat zij de eis ‘Het bereid zijn om een bepaalde 

opleiding/scholing (anders dan de cursus Open Boek) te gaan volgen in de nabije toekomst’ een 

belangrijke eis vinden (39% van de lees- en taalcoördinatoren, 32% gemiddeld). Ook geven zij vaker 

aan de eis ‘Het hebben gevolgd/afgerond van een andere opleiding/scholing dan de cursus Open 

Boek’ een zeer belangrijke eis te vinden (40% van de lees- en taalcoördinatoren, 32% gemiddeld). 

 

Taalcoördinatoren met de taken van een leescoördinator geven opvallend vaak aan dat zij de eis ‘Het 

hebben gevolgd/afgerond van de cursus Open Boek’ geen belangrijke eis vinden en dat deze eis geen 

voorkeur heeft (3% van de taalcoördinatoren met de taken van een leescoördinator, 22% 

gemiddeld). Ook vinden zij de eis ‘Het bereid zijn om de cursus Open Boek te gaan volgen in de nabije 

toekomst’ niet belangrijk (7% van de taalcoördinatoren met de taken van een leescoördinatoren, 

22% gemiddeld). 
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Interview: Eigen keuzes maken die passen bij de school 

 

Renate is leerkracht van een gecombineerde groep 3, 4, 5 op een montessorischool in het zuiden van 

het land. Ze is leescoördinator op de beide locaties van de school en volgt op dit moment ook de 

opleiding tot taalcoördinator. Vanaf het schooljaar 2021/22 is ze voor een dag per week ambulant 

taal- en leescoördinator.  

 

Eigen boekencollectie 

Renate heeft zelf op de beide locaties van haar school een boekencollectie opgebouwd. Aanvankelijk 

met een heel klein budget, later met wat meer financiële ruimte. “In het begin ben ik nette 

tweedehands boeken gaan zoeken en op die manier kon ik de collectie al aardig neerzetten. 

Naarmate de bibliotheek groeide, kwam er meer budget, omdat men toch ging zien: hé, de kinderen 

gaan veel meer lezen en komen zelf met wensen.” Renate organiseerde in die tijd een soort 

leerlingvergadering met één afgevaardigde uit elke klas, waarin kinderen overlegden over welke 

boeken aangeschaft moesten worden. Ook zette ze een lege boekenkast neer op school en riep 

kinderen en ouders op die te vullen met concrete titels van een verlanglijst. “Ik zei: als je één boek 

inlevert dat je niet meer zo vaak leest, kunnen daar wel tien kinderen plezier van hebben. Het werd 

een stukje verbinding, zo van: we kunnen elkaar nieuwe avonturen aanreiken.” Renate kiest bewust 

niet voor een collectie via de Bibliotheek op school. Het geeft haar een gevoel van onafhankelijkheid. 

Ze weet: “Deze boeken blijven altijd van ons en dat vind ik heel prettig.” 

 

Eigen keuzes 

Voor een montessorischool is het belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken die passen bij het 

montessorionderwijs en bij de kinderen die op school zitten. Zo zijn leerkrachten én leerlingen 

enthousiast over theaterlezen (www.theaterlezen.nl) en ook poëzie komt regelmatig aan bod. “Door 

dit soort thema’s en werkvormen krijgen ze veel meer een gevoelsverbinding met wat ze lezen dan 

wanneer je gewoon een les uit een methode doet.”  

Ook de selectie van boeken houdt Renate graag in eigen hand. “Ik bepaal zelf: wat hebben we op de 

plank staan en wat hebben wij nodig. Vroeger bestelde ik wel het vaste boekenpakket van de 

Kinderboekenweek, maar daar zitten ook wel boeken tussen die mij helemaal niet aanspreken en 

waarvan ik denk dat ze niet matchen met de kinderen hier op school. Dus dan bewaar ik dat geld 

liever voor andere boeken die we ook willen hebben.” Ze overlegt wel regelmatig met de lokale 

kinderboekenwinkel en de uitleen verloopt vlot sinds de school een uitleensysteem van de 

bibliotheek huurt. 

Nog zo’n eigen - en niet veel voorkomende - keuze: er is op school een aparte Engelse 

kinderboekencollectie (www.littlelibrary.nl). Daar staan Engelstalige kinderboeken, die kinderen van 

school kunnen lenen, maar ook bijvoorbeeld expatouders uit de buurt. “Zo kun je ook mooi Engels en 

Nederlands aan elkaar linken, want we hebben bijvoorbeeld Leven van een loser in het Nederlands in 

de kast staan, maar ook Diary of a Wimpy Kid.” 

 

Combinatie taal- en leescoördinator  

Renate is haar leescoördinatorschap begonnen met het volgen van de cursus Open Boek, die een 

goede basis vormde. Ook het handboek Open Boek gebruikt ze veelvuldig. Het was een bewuste 

keuze om daarnaast ook de opleiding tot taalcoördinator te volgen. “Als je dat lezen al in je rugzak 

http://www.theaterlezen.nl/
http://www.littlelibrary.nl/
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hebt zitten, dan pak je ook makkelijker door op de rest van taal.” Ze is van plan om als taal- en 

leescoördinator lezen en taal nog meer aan elkaar te koppelen en ook haar collega’s allerlei ideeën 

aan te reiken om geïntegreerd met taal- en leesonderwijs bezig te gaan. Doordat ze vanaf het nieuwe 

schooljaar een dag in de week niet meer voor de groep staat maar ambulant is, wordt het ook 

mogelijk om collega’s te coachen en te begeleiden.  

Een conclusie uit het kwantitatieve onderzoek was dat enthousiasme bij een leescoördinator 

belangrijker wordt gevonden dan het volgen van opleidingen en cursussen. Renate herkent zich 

helemaal in dat onderzoeksresultaat. “Het werkt aanstekelijk als collega’s je helemaal blij en gelukkig 

bij nieuwe boeken zien staan. En als je af en toe met een leuk verhaaltje even een collega een boek in 

de handen drukt, dan hoor ik zelfs van collega’s die niet graag lezen: ‘O ja, dat boek is inderdaad heel 

leuk, ik heb ’t meteen in de klas gebruikt.’” 

 

Online netwerk  

Renate heeft weinig contact met leescoördinatoren van andere scholen sinds ze de cursus Open 

Boek heeft afgerond. Dat vindt ze jammer. “Ik denk dat het wel helpt als je ten minste een keer per 

jaar met andere leescoördinatoren bij elkaar komt en dan weer nieuwe input krijgt.” Dat hoeven niet 

per se fysieke bijeenkomsten te zijn. Het voordeel van online bijeenkomsten is dat je verbonden bent 

met het hele land. “Dan kan ik bijvoorbeeld ook eens leren hoe het bij iemand op een school in 

Utrecht is. En het werkt laagdrempelig. Je kunt in breakoutrooms een aantal mensen uit 

verschillende regio’s bij elkaar zetten en een vraag meegeven, dan kunnen ze in interactie. Of juist: 

‘hé, jij werkt op een montessorischool en jij ook, hoe doen jullie dat, gaan jullie even samen in 

overleg.’” Misschien dat Stichting Lezen het voortouw kan nemen en een aantal online 

themabijeenkomsten kan organiseren om weer meer verdieping te vinden samen met andere 

leescoördinatoren.  
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4.3 Taakuren en verantwoordelijkheden 

We hebben gevraagd hoeveel uur per week leescoördinatoren hebben voor hun taak. Hieronder 

staan de gecategoriseerde antwoorden van leescoördinatoren (Hoeveel uur heeft u voor uw taak als 

leescoördinator?) en schoolleiders (Hoeveel taakuren heeft uw leescoördinator toebedeeld gekregen 

voor zijn/haar taak als leescoördinator?).  

 

We hebben een gemiddeld aantal uren per week berekend op basis van de antwoorden van zowel 

schoolleiders als leescoördinatoren.  

 

Schoolleiders geven aan dat leescoördinatoren gemiddeld twee uur en 10 minuten per week hebben 

toebedeeld gekregen voor hun taak. Onder leescoördinatoren ligt het gemiddeld aantal uren (dat zij 

per week hebben voor hun taak) aanzienlijk lager, namelijk één uur en 15 minuten per week.  

 

Tabel 5  

Hoeveel uren per week hebben leescoördinatoren voor hun taak? 

 Schoolleiders Leescoördinatoren 

Meest genoemde antwoorden - tijd per week % % 

Minder dan 30 minuten 3% 9% 

Tussen de 30 minuten en één uur 16% 17% 

Eén uur 31% 25% 

Anderhalf uur 6% 4% 

Twee uur 23% 14% 

Drie uur 3% 3% 

Vier uur 6% 4% 

Vijf uur 0% 1% 

Zes uur 1% 1% 

Meer dan 6 uur 7% 3% 

Weet niet 1% 4% 

Geen uren 3% 16% 

 

Ongeveer een derde van de leescoördinatoren geeft aan dat de toebedeling van het aantal taakuren 

al sinds jaar en dag een vast aantal uren is en dat daarover geen overleg plaatsvindt tussen de 

schoolleiding en de coördinator.  

 

De helft van de schoolleiders geeft aan dat er elk schooljaar overleg is over het aantal taakuren dat 
de leescoördinator toebedeeld krijgt (49%). 
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De meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat de leescoördinator 

verantwoordelijk is voor het opstellen van het beleidsplan en dat het leesbeleidsplan wordt 

opgepakt/uitgevoerd door het team. 

 

 

20%

49%

31%

34%

37%

29%

29%

40%

30%

31%

36%

33%

Anders

Elk schooljaar heb ik daar overleg over
met de schoolleiding en dan komen
we gezamenlijk tot het aantal uren

Dat is al sinds jaar en dag een vast
aantal uren en daar heb ik geen

overleg over met de schoolleiding

Hoe vindt de toebedeling plaats van het aantal taakuren dat de 
leescoördinator krijgt voor die taak?

Leescoördinator (n=327)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)

Schoolleiders (n=250)

3%

10%

10%

19%

59%

4%

22%

7%

11%

56%

4%

11%

7%

13%

66%

5%

16%

10%

12%

57%

Anders

De leescoördinator heeft vooral een adviserende rol
voor leesbevordering op uw school en het is aan het
team/de leerkrachten om uw adviezen al dan niet op

te volgen

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het
opstellen van leesbeleidsplan

Leescoördinator is verantwoordelijk voor opstellen
beleidsplan (al dan niet i.o.m.

schoolleiding/verschillende coördinatoren);
uitvoering door het team. Leescoördinator is niet

degene die de leesbevorderingsactiviteiten
coördineert

Leescoördinator is verantwoordelijk voor opstellen
beleidsplan (al dan niet i.o.m. schoolleiding /

verschillende coördinatoren); uitvoering (in principe)
door het team. Leescoördinator is degene die

leesbevorderingsactiviteiten coördineert

Welke omschrijving past het beste bij de situatie op uw school?

Leescoördinator (n=327)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)

Schoolleiders (n=249)
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De leescoördinatoren en schoolleiders geven aan dat de belangrijkste taken van de leescoördinator 

zijn: contactpersoon zijn voor de bibliotheek (65%), het stimuleren van leerkrachten om activiteiten 

voor leesbevordering op het programma voor leerlingen te zetten (60%), het opstellen van het 

leesbeleidsplan voor de middellange termijn voor leesbevordering op school (59%) en het opstellen 

van de jaarplanning met alle activiteiten op het gebied van leesbevordering (59%). 

 

 

39%

42%

53%

54%

55%

59%

59%

60%

65%

24%

31%

38%

35%

32%

31%

31%

36%

20%

37%

27%

10%

12%

13%

11%

10%

3%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De ‘organisatie’ van de schoolbibliotheek 
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leesbevordering op school

Het stimuleren van leerkrachten om
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programma voor leerlingen te zetten

Contactpersoon zijn voor de bibliotheek

Welke taken en/of verantwoordelijkheden heeft u als leescoördinator? 
(1/2) (n=930)

Ja, is een belangrijke taak/verantwoordelijkheid

Ja, is een enigszins belangrijke taak/verantwoordelijkheid

Nee, is geen taak/verantwoordelijkheid
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We hebben aan de leescoördinatoren en schoolleiders ook gevraagd of zij nog 

taken/verantwoordelijkheden missen in de voorgelegde lijst van taken voor de leescoördinator. De 

aanvullende taken/verantwoordelijken die door de leescoördinatoren en schoolleiders zijn genoemd 

vindt u terug in de separate bijlage. 

 

Circa twee vijfde van de leescoördinatoren geeft aan dat zij prima uitkomen met de uren die zij 

hebben voor hun taak als leescoördinator. Ongeveer drie vijfde van de leescoördinatoren komt niet 

uit met de toegekende uren en komt (veel) tijd tekort voor de taak. 
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Ja, is een enigszins belangrijke taak/verantwoordelijkheid

Nee, is geen taak/verantwoordelijkheid
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Er zijn geen opvallende verschillen tussen de uren die leescoördinatoren te besteden hebben (zie het 

begin van paragraaf 5.3) en het antwoord op de vraag of zij uitkomen met de uren die zij hebben 

voor hun taak als leescoördinator.  

 

Leescoördinatoren die hebben aangegeven dat zij tijd tekort komen voor de taak als leescoördinator 

hebben we gevraagd welke werkzaamheden er dan blijven liggen. De volgende antwoorden werden 

relatief vaak gegeven. 

 

Tabel 6  
Welke werkzaamheden blijven er liggen? 

Meest genoemde antwoorden  % 

Ik doe de werkzaamheden waaraan ik niet toekom in mijn eigen tijd 22% 

Adviseren, stimuleren, begeleiden van collega's 18% 

Beleid opstellen / ontwikkelen / monitoren / evalueren 14% 

Bibliotheek / boekenaanbod 11% 

Leesbevorderingsactiviteiten organiseren 8% 

 

Daarnaast hebben we aan deze groep gevraagd hoe het komt dat zij tijd tekort komen voor hun taak. 

Leescoördinatoren geven hierbij veelal aan dat dit komt doordat hun andere taken/functies te veel 

tijd vergen of dat zij door te weinig uren krijgen toebedeeld voor de taken/verantwoordelijkheden 

van leescoördinator. 
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41%

Nee, ik kom veel tijd tekort
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40%
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Anders

Voor de taken/verantwoordelijkheden
die ik als leescoördinator heb, heb ik

eenvoudigweg te weinig uren
toebedeeld gekregen

Mijn andere taken/functies vergen
veel tijd en dat gaat ten koste van mijn
uren die ik verwacht wordt in mijn taak

als leescoördinator te steken

Hoe komt het dat u tijd tekort heeft voor uw taak als leescoördinator?

Leescoördinator (n=192)

Lees- en taalcoördinator (n=152)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=55)
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Interview: Samen sta je sterker  

 

Mariëlle is leerkracht van groep 8 en een van de drie taal- en leescoördinatoren op een grote 

basisschool in het zuiden van het land. Ze is lid van het kwaliteits- en innovatieteam, dat overzicht 

houdt over de onderwijskundige gang van zaken op school. De masteropleiding leren en innoveren 

die ze volgde komt daarbij goed van pas.  

 

Close reading werkt 

De school van Mariëlle werkt niet met methodes, maar met leerlijnen die de leerkrachten zelf 

ontwikkeld hebben. Het uitgangspunt bij alle vakken is om leerlingen te motiveren door hun eigen 

keuzes te bieden binnen de leerdoelen die de leerkracht heeft opgesteld. Close reading past daar 

goed bij, vindt Mariëlle. Een jaar of vier geleden heeft het hele team een scholing close reading 

gevolgd en deze manier van werken is inmiddels helemaal ingeburgerd.  

 

Close reading houdt in: nauwkeurig en verdiepend lezen. Close reading bestaat uit drie leesrondes. 

Eerst lezen de leerlingen de tekst met het oog op het algemeen begrip van de tekst. Daarna lezen ze 

meer op detailniveau (woordenschat, opbouw, structuur). Tot slot lezen ze de tekst nog een derde 

keer om de diepere betekenis te doorgronden (argumentatie, conclusies, meningen). 

 

“Close reading loopt als een trein! We bieden steeds vijf verschillende teksten aan en kinderen 

mogen zelf een tekst uitkiezen, dat is goed voor de motivatie. We zoeken teksten die passen bij de 

thema’s waar we mee bezig zijn. Dat kan van alles zijn: gedichten, recepten, of een stuk uit een 

informatief of verhalend kinderboek. Het mogen echt wel teksten van een pittig niveau zijn, ze 

mogen er gerust moeite voor doen.”  

De leerkrachten zorgen er steeds voor dat de boeken of tijdschriften waar de teksten uit komen klaar 

liggen, zodat kinderen ze helemaal kunnen lezen als ze nieuwsgierig zijn geworden. Close reading kan 

dus ook leesbevorderend werken. “We merken dat leerlingen super enthousiast zijn over close 

reading. Dat was vroeger bij begrijpend lezen wel anders.” Nieuwe collega’s of leerkrachten die 

twijfels hebben over de tekstkeuze of andere vragen hebben, kunnen terecht bij de taal- en 

leescoördinatoren; zij hebben ook een coachende rol. 

 

Het beleid is de kerntaak 

Mariëlle beschouwt het opstellen van beleid als een kerntaak van de taal- en leescoördinatoren. Zij 

stellen voor taal en rekenen per schooljaar trajectplannen op en vervolgens vierjarenplannen. “Ik 

vind het allerbelangrijkste dat we goed overzicht houden van wat we moeten doen om de kwaliteit 

omhoog te krijgen.” Daarbij heeft het grote meerwaarde dat er drie taal-leescoördinatoren op school 

zijn. “Met z’n drieën zit je niet steeds op de consensus. We vullen elkaar goed aan en dat werkt 

perfect. We krijgen ook aardig wat uren per jaar: 55 uur per persoon.”  

Hoe creëren de coördinatoren draagvlak voor hun beleidsplannen? “Tja, als wij zeggen dat iemand 

iets moet gaan doen, dan wordt niemand blij. Dus we lopen langs en vragen wat er volgens diegene 

nog gemist wordt of waar aandacht aan besteed moet worden. Dus we peilen bij de collega’s: waar 

loop je tegenaan en wat heb je nodig? Door te vragen naar waar de speerpunten liggen, heb je in de 

aanloop naar het vormen van het beleid al enig draagvlak gecreëerd.” De drie taal- en 

leescoördinatoren gaan vervolgens met de input aan de slag om die te vertalen in beleidsstukken.  
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Leesmotivatie 

Leesmotivatie was een belangrijk thema in de trajectplannen van de afgelopen jaren. Zo hebben alle 

leerkrachten zich voorgenomen om regelmatig een boekenkring in de klas te houden met behulp van 

de kaartjes van AIdan Chambers. “Maar je ziet toch dat het na een tijdje een beetje verwatert,” 

vertelt Mariëlle. “Daarom brengen we het ieder jaar weer één of twee keer opnieuw onder de 

aandacht, tijdens een workshop of een studiemiddag van het team.”  

Het is best lastig om naast alle drukke werkzaamheden die gepaard gaan met het taal- en 

leescoördinatorschap zelf veel kinderboeken te lezen. Mariëlle komt daar zelf soms minder aan toe 

dan ze zou willen. Maar het driemanschap biedt de oplossing: “Een van mijn collega-coördinatoren 

leest veel kinderboeken. Als zij vertelt over leuke nieuwe boeken, vertrouw ik daar blindelings op! Zo 

verdelen we de taken en dat bevalt heel goed.”  
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4.4 Leesbeleidsplan en doelen 

We hebben leescoördinatoren en schoolleiders ook gevraagd of zij op school een leesbeleidsplan en 

een jaarprogramma/jaarkalender op het gebied van leesbevordering hebben. De meeste 

leescoördinatoren geven aan dat zij zowel een leesbeleidsplan als een jaarprogramma/jaarkalender 

hebben. Taalcoördinatoren met de taken van de leescoördinator geven vaker aan dat zij alleen een 

jaarprogramma/jaarkalender hebben. 

 

 
 

Aan leescoördinatoren en schoolleiders die hebben aangegeven dat zij op school een leesbeleidsplan 

hebben, hebben we gevraagd welke typering het beste bij hun school past. Meer dan de helft van de 

leescoördinatoren geeft aan dat bij hen op school het leesbeleidsplan in principe geldt voor de 

periode waarvoor het geschreven is en bijstelling pas aan de orde is als zich iets uitzonderlijks 

voordoet. Ook geeft circa twee vijfde van de leescoördinatoren aan dat zij elk jaar of elke twee jaar 

het leesbeleidsplan actief aanpassen. Schoolleiders geven iets vaker aan dat zij het leesbeleidsplan 

actief elk jaar of elke twee jaar aanpassen. 

  

14%

33%

28%

25%

17%

28%

33%

22%

10%

49%

16%

25%

12%

57%

13%

19%

Nee, mijn school heeft noch een
leesbeleidsplan noch een

jaarprogramma/jaarkalender

Ja, zowel een leesbeleidsplan met
een visie en doelen als een

jaarprogramma/jaarkalender

Ja, alleen een
jaarprogramma/jaarkalender

Ja, alleen een leesbeleidsplan
(met visie en doelen)

Heeft uw school een leesbeleidsplan (met visie en doelen) en een 
jaarprogramma/jaarkalender op het gebied van leesbevordering? 

Leescoördinator (n=328)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)
Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)
Schoolleiders (n=249)
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Aan leescoördinatoren en schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school een leesbeleidsplan 

heeft dat actief wordt bijgesteld, hebben we gevraagd welke ‘bronnen’ zij gebruiken als zij een 

leesbeleidsplan opstellen. Leescoördinatoren en schoolleiders geven relatief vaak aan dat zij hiervoor 

gesprekken/evaluaties met leerkrachten van hun school en/of met de leesconsulent of 

onderwijsspecialist van de bibliotheek hebben.  

 

6%

44%

49%

4%

56%

40%

5%

58%

37%

2%

53%

45%

Geen van beide typeringen

In principe geldt het
leesbeleidsplan voor de periode
waarvoor het geschreven is en

bijstelling is pas aan de orde als er
zich iets uitzonderlijks voordoet

We stellen elk jaar of elke twee
jaren het leesbeleidsplan actief bij

Welke typering past het beste bij uw school? 

Leescoördinator (n=249)

Lees- en taalcoördinator
(n=190)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=45)

Schoolleiders (n=144)
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Over het algemeen geven de meeste leescoördinatoren en schoolleiders aan dat de doelen die de 

school heeft gesteld voor leesbevordering de afgelopen twee schooljaren (volledig of deels) zijn 

behaald. Schoolleiders geven iets vaker dan de coördinatoren aan dat de doelen zijn behaald. 
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21%

26%

41%
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10%
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9%

17%
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12%

8%

10%

18%
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16%

25%

1%
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7%

13%

16%

18%

24%

28%

Gesprekken/evaluaties met de coördinatoren van
andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen

Externe adviseurs

Gesprekken/evaluaties met de andere coördinatoren
van mijn school, zoals de lees-, taal-, en/of

cultuurcoördinator

Vakliteratuur die ik actief bijhoud

De resultaten van de Monitor van de Bibliotheek op
School

Gesprekken/evaluaties met de leesconsulent of
onderwijsspecialist van de bibliotheek

Gesprekken/evaluaties met leerkrachten van mijn
school

Welke ‘bronnen’ gebruikt u als u een leesbeleidsplan (met visie en doelen op 
het gebied van leesbevordering) opstelt?

Leescoördinator (n=328)

Lees- en taalcoördinator (n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)

Schoolleiders (n=145)
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We hebben leescoördinatoren en schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school de afgelopen 

twee schooljaren de doelen voor leesbevordering wel heeft behaald, gevraagd wat volgens hen 

daarbij de ‘succesfactoren’ zijn. In tabel 7 staan de antwoorden die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 7  
Wat zijn de succesfactoren voor het behalen van doelen? 

Meest genoemde antwoorden door leescoördinatoren % 

De betrokkenheid van collega's / het team 38% 

De vorm van het leesonderwijs / de lesmethode / LIST (Lezen is Top) 14% 

De bibliotheek 14% 

Goed overleg met collega's / directie 10% 

Het enthousiasmeren van de kinderen 8% 

Meest genoemde antwoorden door schoolleiders % 

De betrokkenheid van de leerkrachten / het beleid wordt gesteund 

door het team 

27% 

Het boekenaanbod / de bibliotheek 27% 

De inzet van de leescoördinator 15% 

Goed beleid / duidelijke doelen 15% 

 

We hebben leescoördinatoren en schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school de afgelopen 

twee schooljaren de doelen voor leesbevordering niet heeft behaald, gevraagd wat de reden is of 

wat de redenen zijn waardoor dit niet gelukt is. Hieronder staan de gecodeerde antwoorden die 

relatief vaak zijn gegeven. 

 

13%

11%

10%

12%

72%

61%

66%

68%

15%

28%

24%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schoolleiders (n=249)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Leescoördinator (n=328)

Zijn de afgelopen twee schooljaren de doelen behaald die uw school zich heeft 
gesteld voor leesbevordering?

Ja, volledig Ja, deels Nee



 

 

43 

 

Tabel 8  

Waarom zijn doelen niet behaald? 

Meest genoemde antwoorden door leescoördinatoren % 

De coronamaatregelen / geen fysiek onderwijs 40% 

Er waren andere prioriteiten / te weinig tijd voor alle taken 21% 

Personeelswijzigingen / afwezigheid van personeel (leerkrachten, 

directie en/of leescoördinator) 

10% 

Er waren geen concrete doelen / er was geen duidelijke visie 8% 

Te weinig inzet/motivatie van collega's (te hoge werkdruk of zien de 

noodzaak niet) 

6% 

Meest genoemde antwoorden door schoolleiders % 

De coronamaatregelen / geen fysiek onderwijs 42% 

Personeelswijzigingen (o.a. wisseling leescoördinator, uitval collega's) 24% 

Er is geen helder beleid opgesteld / er waren geen duidelijke doelen 13% 

Kinderen lezen thuis te weinig / we zijn afhankelijk van de 

betrokkenheid van ouders 

6% 

Er was te weinig tijd / het behalen van de doelen duurde langer dan 

gepland 

5% 

 

Een ruime meerderheid van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat de afgelopen 

coronaperiode (in enige/sterke mate) gevolgen heeft gehad voor de leesbevorderingsactiviteiten op 

hun school. 

 

 
 

41%

43%

47%

44%

51%

47%

47%

52%

8%

10%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schoolleiders
(n=249)

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=254)

Leescoördinator
(n=326)

Heeft de afgelopen coronaperiode gevolgen gehad voor de 
leesbevorderingsactiviteiten op uw school?

Ja, in sterke mate Ja, in enige mate Nee
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We hebben leescoördinatoren en schoolleiders die hebben aangegeven dat de afgelopen 

coronaperiode wel gevolgen heeft gehad voor leesbevorderingsactiviteiten op hun school gevraagd 

welke invloed de coronaperiode dan heeft gehad. Hieronder staan de gecodeerde antwoorden die 

relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 9  

Welke invloed heeft de coronaperiode gehad? 

Meest genoemde antwoorden door leescoördinatoren 

Ja, in sterke mate 

% 

Activiteiten leesbevordering die niet door konden gaan /in aangepaste 

vorm 

53% 

Onderwijs op afstand; afhankelijk van thuissituatie 14% 

Te weinig tijd / andere prioriteiten 11% 

Bieb gesloten/geen bieb/beperkt open 8% 

Ja, in enige mate % 

Activiteiten leesbevordering die niet door konden gaan / in magere 

vorm 

37% 

Onderwijs op afstand / afhankelijk van thuissituatie 15% 

Aanbieden activiteiten in aangepaste vorm / innovatieve oplossingen: 

Meer filmpjes/online steun 

13% 

Bieb gesloten/geen bieb/beperkt open 9% 

Sommige kinderen zitten nu onder niveau/lopen achter 5% 

Meest genoemde antwoorden door schoolleiders 

Ja, in sterke mate 

% 

Activiteiten geannuleerd 30% 

Er werd minder gelezen 26% 

Ja, in enige mate % 

Kinderen lezen thuis minder / afhankelijk van ouders 33% 

Activiteiten geannuleerd 24% 

(Onderdelen van) het onderwijs weggevallen 20% 
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Interview: Focus op leesbevordering  

 

Piety is leescoördinator op een dorpsschool met ongeveer zeventig leerlingen in het noorden van het 

land. Ze staat voor groep 1 en 2 en is dol op prentenboeken en voorlezen aan kleuters. Bij het 

verdelen van de coördinerende taken binnen het schoolteam, was de keuze om de cursus Open Boek 

te volgen en leescoördinator te worden dan ook snel gemaakt.  

 

Liever leesbevorderingscoördinator 

Piety is officieel leescoördinator, maar eigenlijk voelt ze zich naar eigen zeggen meer 

leesbevorderingscoördinator. “Als leerkracht in de kleuterbouw heb ik niet zoveel te maken met 

bijvoorbeeld technisch lezen en begrijpend lezen. Mijn hart ligt veel meer bij de leesbevordering.” Ze 

initieert en organiseert allerlei activiteiten rondom leesbevordering op school. Natuurlijk worden de 

Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen gevierd. Maar ook vinden er eigen initiatieven 

plaats, zoals Boekenbelletje.  

 

Piety haalde het idee voor Boekenbelletje ooit uit het Praxisbulletin. Drie keer per jaar vindt deze 

schoolbrede activiteit plaats. Hoe gaat dat in z’n werk? “Met behulp van lootjes worden van tevoren 

leerlingen in tweetallen aan elkaar gekoppeld; steeds een kind uit de onderbouw en een kind uit de 

bovenbouw. Op de dag van het Boekenbelletje richten we de hele school gezellig in. De leerkrachten 

lopen met kleedjes en kussens te sjouwen en die komen overal te liggen: in de gangen, in het 

speellokaal, onder het bureau van de leerkrachten. Het oudere kind haalt het jongere kind op uit de 

klas en dan zoeken ze een fijne plek op en gaan ze aan elkaar voorlezen. Dat is echt genieten voor 

ons als leerkrachten: het is heel rustig in de school en overal hoor je de duo’s samen lezen. De 

kinderen nemen zelf een boek mee om voor te lezen; de kinderen uit groep 7 en 8 kwamen eerst wel 

eens aan met boeken die ze zelf leuk vinden, zoals Harry Potter. Maar zij hebben inmiddels geleerd 

dat ze een boek moeten kiezen dat een kleuter leuk vindt. Halverwege draaien de rollen om en ‘leest’ 

het jongere kind een boek voor aan het oudere kind. Wij lopen er tussendoor en geven tips. Dan gaat 

er een belletje en dan gaan ze – heel lief hand in hand – weer terug naar het eigen lokaal.” De 

peuterspeelzaal die aan de school verbonden is, wil nu ook graag meedoen. Piety zorgt er dan voor 

dat twee peuters worden gekoppeld aan een leerling uit de bovenbouw, want voor de allerjongsten 

is deze activiteit best spannend. Een mooi neveneffect van Boekenbelletje is dat er echt een band 

ontstaat tussen leerlingen uit verschillende groepen.  

 

Een ander succesvolle activiteit is de boekenkring (zie het document 25 korte werkvormen voor de 

boekenkring, te vinden in de toolkit van de Bibliotheek op school). Het team heeft met elkaar 

afgesproken dat ze allemaal op de laatste vrijdag van de maand een variant van een boekenkring in 

de klas doen. Dat staat ook echt zo in de jaarplanning. “M’n collega’s hebben de gekleurde kaartjes 

met de vragen van Aidan Chambers in een bakje aangeleverd gekregen. Ze kunnen het zo pakken en 

in de klas gebruiken. Maar ze kunnen ook een van de andere werkvormen kiezen, net hoe ze het zelf 

willen invullen.” 

 

De Bibliotheek op school in optima forma 

De verschillende bouwstenen van het programma de Bibliotheek op school zijn op Piety’s school 

stevig gelegd. Er is een goede collectie waar de kinderen veel gebruik van maken; alle kinderen gaan 
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een keer in de twee weken naar de schoolbibliotheek om boeken te lenen. En ja, de boeken mogen 

ook mee naar huis, dat geeft weinig problemen. “Ik stuur via de school-app een bericht naar de 

ouders als de boeken weer mee naar school moeten, of ik stop een voorgedrukt briefje in de rugtas 

van de kinderen. Zo komen de boeken vrijwel altijd weer terug.”  

 

De monitor wordt goed ingevuld en de monitorresultaten worden ook daadwerkelijk benut. Zo bleek 

onlangs dat de leerlingen uit een van de bovenbouwgroepen minder graag lezen. Als reactie op die 

bevinding gaat de leesconsulent nu regelmatig naar de bewuste groep om nieuwe boeken te 

promoten. “Ik heb veel app- en mailcontact met de leesconsulent, dat is echt een hele goede 

samenwerking. Eén appje met een vraag en ik krijg antwoord.”  

 

Piety krijgt voor haar taken als leescoördinator per jaar 20 uur op haar jaartaakbelasting, dat is aan 

de krappe kant en dus steekt ze er bij tijd en wijle meer uren in. “Ach ja, het heeft mijn interesse en 

ik vind het leuk om te doen. Als je hart bij het onderwijs ligt en bij de kinderen, dan doe je altijd 

dingen extra, zo gaat dat.”  
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4.5 Budget 

De meeste leescoördinatoren en schoolleiders geven aan dat zij op school een geoormerkt budget 

hebben voor leesbevordering, met name voor de Bibliotheek op school/samenwerking met de 

bibliotheek of voor het vernieuwen van de boekencollectie. Tussen 26% en 36% heeft geen 

geoormerkt budget. 

 

 
 

Over de Bibliotheek op school  

Het doel van de aanpak de Bibliotheek op school is om zoveel mogelijk leerlingen te motiveren om te 

(gaan) lezen. Hiervoor gaan de school en de lokale bibliotheek een structurele samenwerking aan. De 

bibliotheek sluit aan bij het leesonderwijs op de school waarmee wordt samengewerkt. De 

leesconsulent van de bibliotheek biedt de school expertise, bijvoorbeeld op het gebied van collectie 

(fysiek en digitaal), leesbevorderingsactiviteiten als boekpromotie, leesgesprekken en praten over 

boeken, en leesbevordering thuis. Door het jaarlijks inzetten van het evaluatie-instrument de 

Monitor de Bibliotheek op school draagt de aanpak bij aan het leesbeleid van de school. 

 

We hebben ook gevraagd hoe groot het budget is dat de leescoördinator krijgt voor leesbevordering 

en waaraan dit wordt besteed. Hieronder staan de gecategoriseerde antwoorden van 

leescoördinatoren en schoolleiders. 
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Ja, voor andere activiteiten
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Ja, voor leesbevorderingscampagnes
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boekencollectie

Ja, voor de Bibliotheek op
school/samenwerking met de bibliotheek

Heeft uw school voor leesbevordering een geoormerkt budget?

Leescoördinator (n=327)

Lees- en taalcoördinator
(n=253)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)

Schoolleiders (n=249)
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Tabel 10  

Hoe groot is het budget voor leesbevordering? 

 Schoolleiders Leescoördinatoren 

Meest genoemde antwoorden % % 

Max. 250 euro 3% 4% 

251 - 500 euro 11% 14% 

501 - 750 euro 4% 2% 

751 - 1.000 euro 18% 16% 

1.001 - 1.500 euro 13% 5% 

1.501 - 2.000 euro 11% 6% 

2.001 - 3.000 euro 7% 3% 

3.001 - 5.000 euro 7% 2% 

5.001 - 10.000 euro 2% 0% 

Meer dan 10.000 euro 1% - 

Bedrag per leerling  - 2% 

Weet niet 10% 38% 

Geen budget 14% 9% 

 

Schoolleiders geven aan dat het budget per schooljaar gemiddeld € 1084,- is. Het bedrag dat 

leescoördinatoren noemen ligt een stuk lager, namelijk € 492,- per schooljaar. 
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Een relatief groot deel van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat het budget voor 

leesbevordering de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk is gebleven. Van de leescoördinatoren weet 

circa twee vijfde (tussen 35% en 42%) niet of het budget is gedaald of gestegen. 

 

 
 

Bijna twee derde van de leescoördinatoren en schoolleiders geeft aan dat het budget voor 

leesbevordering (ruim) voldoende is. De groep die vindt dat het budget (enigszins of ruim) 

onvoldoende is, is ongeveer een derde. 

 

Verreweg de meeste leescoördinatoren die aangeven (ruim) onvoldoende budget te hebben, hebben 

een budget van € 1.000,- of minder. Verreweg de meeste schoolleiders die aangeven (ruim) 

onvoldoende budget te hebben, hebben een budget van € 2.000,- of minder. 
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Los van de vraag of het budget dat voor leesbevordering ter beschikking 
staat ‘geoormerkt’ is of niet, is het budget voor leesbevordering op uw 

school de afgelopen drie schooljaren gedaald of gestegen?

Het budget voor leesbevordering is sterk gestegen

Gestegen

Nagenoeg gelijk gebleven

Gedaald

Sterk gedaald

Weet ik niet
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We hebben de leescoördinatoren en schoolleiders die het budget niet toereikend vinden vervolgens 

gevraagd voor welke leesbevorderingsactiviteiten zij dan graag meer budget zouden krijgen. 

Hieronder staan de gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 11  

Voor welke leesbevorderingsactiviteiten is meer budget nodig? 

Meest genoemde antwoorden door leescoördinatoren % 

De aanschaf van boeken / uitbreiding van de bibliotheek 62% 

Schrijvers uitnodigen in de klas 12% 

Excursies / activiteiten voor leerlingen (o.a. Kinderboekenweek, op 

bezoek in de bibliotheek) 

10% 

Meest genoemde antwoorden door schoolleiders % 

De aanschaf van boeken / uitbreiding van de bibliotheek 54% 

Meer mankracht (intern en extern) 11% 

Schrijvers uitnodigen in de klas 10% 

 

     

 

    

 

 

11%

15%

14%

11%

55%

47%

50%

52%

27%

22%

23%

25%

8%

17%

14%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schoolleiders
(n=249)

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=247)

Leescoördinator
(n=321)

Is het budget voor leesbevordering toereikend? Of m.a.w. is er voldoende 
budget om leesbevordering goed vorm/inhoud te geven op uw school?

Ja, het budget voor leesbevordering is ruim voldoende

Ja, is voldoende

Nee, is enigszins onvoldoende

Nee, is ruim onvoldoende
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Interview: Buiten de hokjes denken  

 

Saskia is taalcoördinator en specialist jeugdliteratuur. Ze staat voor groep 3 op een school in het 

westen van het land, die te maken heeft met een verandering van de leerlingenpopulatie. Voorheen 

was het een ‘witte’ school met overwegend taalsterke leerlingen; tegenwoordig is de populatie heel 

divers, doordat er veel anderstalige vluchtelingengezinnen in de wijk zijn komen wonen.  

 

Hokjesdenken  

Saskia ziet geen scheidslijnen tussen taalonderwijs, leesonderwijs en andere vakken. Alles heeft met 

alles te maken. “Als ik bij spelling een bepaald woord heb behandeld, dan kom ik daar vervolgens op 

terug bij een les woordenschat en bij technisch lezen.” Ze is enthousiast over de jaarlijn van de 

Schoolschrijver, die dit schooljaar op school voor het eerst wordt uitgeprobeerd, en die lezen en 

schrijven integreert. Tijdens haar opleiding tot specialist jeugdliteratuur heeft ze veel kennis 

opgedaan over het integreren van jeugdliteratuur met andere vakken, zoals het lezen van 

Haaieneiland van Rob Ruggenberg als de VOC wordt behandeld.  

Saskia vindt het soms lastig om collega’s mee te krijgen die veel meer gewend zijn in hokjes te 

denken. Bovendien hadden voorheen de meeste leerlingen op school een goede taalbeheersing, 

waardoor er bij het team weinig gevoel van urgentie was om in taal en lezen te investeren. Door de 

bovengenoemde verandering van de leerlingenpopulatie wordt aandacht voor lezen juist wel een 

steeds urgenter thema. In de vragenlijst schreef Saskia dan ook: “We hebben de afgelopen jaren een 

zekere betrokkenheid en urgentiegevoel voor lezen weten te creëren en dat is een reuzensprong 

vooruit.” Hoe Saskia dat voor elkaar heeft gekregen? “Het voorlezen. Enthousiasme uitstralen. Soms 

ga ik observeren bij collega’s in de klas en af en toe iets in hun klas voordoen. Soms pakt dat niet 

precies zo uit als je het had bedoeld, maar dat is helemaal niet erg. Dat is juist leerzaam voor die 

collega.”  

 

Boeken kiezen 

Saskia is op donderdagmiddag ambulant en dan vaak te vinden in de schoolbibliotheek. “M’n 

collega’s zeggen tegen kinderen die het moeilijk vinden om een boek uit te kiezen: ga op 

donderdagmiddag naar de bibliotheek, want dan is juf Saskia er. Dan vraag ik ‘wat was het laatste 

boek waar je ‘YES!’ bij dacht?’ Of ik vraag naar een paar titels van boeken die ze leuk vonden. Het 

lukt meestal wel om een paar titels te destilleren die daarbij passen. Een kind dat Harry Potter 

noemt, adviseer ik bijvoorbeeld de Amari-serie. Een kind dat graag Arend van Dam leest, wijs ik op 

Buiten is het oorlog.”  

 

Saskia is goed op de hoogte van wat er zoal verschijnt aan nieuwe kinderboeken, mede doordat ze 

recensies over kinderboeken schrijft voor NBD Biblion. Die repertoirekennis komt goed van pas bij de 

taak waar ze de laatste paar jaar veel tijd en aandacht aan heeft besteed: het updaten van de 

schoolbibliotheek. Dat was hard nodig, want de boekencollectie was totaal verouderd. Voor de 

groepen 3/4 , 5/6 en 7/8 heeft ze al nieuwe boeken uitgezocht, steeds met een budget van € 2000,-, 

deels afkomstig uit subsidies. Dit jaar is de collectie voor de groepen 1 en 2 aan de beurt. “Ik vind het 

heerlijk om de collectie zelf samen te kunnen stellen. Ik probeer ook echt boeken uit te zoeken die de 

leesontwikkeling van kinderen stimuleren. Zo wil ik liever geen rijen vol met Dolfje Weerwolfje of 

Geronimo Stilton. We hebben ze wel, maar niet al te veel.” Om die reden kiest de school dan ook niet 
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voor de Bibliotheek op school; Saskia heeft zelf de kennis en expertise in huis om een boekencollectie 

samen te stellen en ze houdt dat graag in eigen hand. Bovendien is ze huiverig voor een lang en taai 

samenwerkingstraject, omdat ze het lastig te doorgronden vindt hoe het concept van de Bibliotheek 

op school concreet zal uitpakken op haar school. 

 

Cultuureducatie 

De lokale gemeente subsidieert De Cultuurtrein, een programma dat bestaat uit zeven leerlijnen, 

waaronder literatuur. Saskia verzorgt deze leerlijn literatuur, die doorloopt van groep 1 tot en met 

groep 8. In die lessen kan het gaan over poëzie of verhaalstructuur. Bijvoorbeeld: een boek met 

alleen platen of met alleen tekst: wat doet dat met jou? Leerlingen moeten soms erg wennen aan de 

andere manier van evalueren binnen deze lessen: er is geen goed of fout, leerlingen moeten zelf 

beslissen of ze klaar zijn met een opdracht of nog niet, het gaat puur om de eigen expressie. Er zijn 

twee cultuurcoördinatoren op school, met wie Saskia incidenteel overlegt, vooral over praktische 

zaken, zoals de aanschaf van boeken over cultuur of activiteiten in de Kinderboekenweek.  
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4.6 Afstemming met anderen 

 

Toelichting  

De respondent heeft vragen voorgelegd gekregen afhankelijk van de situatie op school wat betreft 

de aanwezigheid van de verschillende coördinatoren, en of deze functies in één of meerdere 

personen zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld: een respondent heeft niet een vraag over 

afstemming met de taalcoördinator gekregen als er op zijn/haar school geen taalcoördinator is. 

 

De meerderheid van de leescoördinatoren geeft aan structureel activiteiten op het gebied van 

leesbevordering af te stemmen met de (andere) leescoördinator(en) op school. Taalcoördinatoren 

met de taken van de leescoördinator doen dit relatief minder vaak. 

 

 
 

Leescoördinatoren die hebben aangegeven dat zij incidenteel of niet of nauwelijks hun activiteiten 

op het gebied van leesbevordering afstemmen met de (andere) leescoördinator(en), hebben we 

gevraagd of zij denken dat er op het gebied van leesbevordering winst te behalen is voor hun 

leerlingen als er meer afstemming zou zijn tussen hen en de (andere) leescoördinator(en). Circa 

driekwart van de leescoördinatoren geeft aan dat er op dat punt enige of veel winst te behalen is. 

 

13%

30%

57%

6%

16%

78%

5%

19%

76%

Nee, niet of nauwelijks

Ja, dat doe ik incidenteel

Ja, dat doe ik structureel

Stemt u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering af met de 
leescoördinator(en) van uw school?

Leescoördinator (n=125)

Lees- en taalcoördinator
(n=68)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (=54)
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Verreweg de meeste ‘lees- en taalcoördinatoren’ (dus respondenten die zowel lees- als 

taalcoördinator zijn) en ‘taalcoördinatoren met de taken van de leescoördinator’ geven aan 

structureel hun activiteiten op het gebied van leesbevordering af te stemmen met de (andere) 

taalcoördinator(en) op school. Leescoördinatoren (respondenten die ‘alleen leescoördinator’ zijn) 

doen dit duidelijk minder vaak. 

 

 
 

 

Leescoördinatoren die hebben aangegeven dat zij incidenteel of niet of nauwelijks hun activiteiten 

op het gebied van leesbevordering afstemmen met de (andere) taalcoördinator(en) hebben we 

gevraagd of zij denken dat er op het gebied van leesbevordering winst te behalen is voor hun 

leerlingen als er meer afstemming is tussen hen en de (andere) taalcoördinator(en).  

36%

50%

14%

41%

29%

59%

23%

21%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=14)

Leescoördinator
(n=29)

Denkt u dat er ‘winst op het gebied van leesbevordering voor uw leerlingen’ 
te behalen is als er meer afstemming is tussen u en de leescoördinator(en)?

Ja, veel 'winst' Ja, enige 'winst' Nee

10%

10%

80%

9%

13%

78%

31%

31%

38%

Nee, niet of nauwelijks

Ja, dat doe ik incidenteel

Ja, dat doe ik structureel

Stemt u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering af met de 
taalcoördinator(en) van uw school? 

Leescoördinator (n=136)

Lees- en taalcoördinator
(n=254)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=89)
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Meer dan de helft van de leescoördinatoren denkt dat er winst te behalen is. Taalcoördinatoren met 

de taken van een leescoördinator geven vaker aan dat zij niet denken dat er winst te behalen is. 

 

 
 

Meer dan de helft geeft aan dat zij hun activiteiten op het gebied van leesbevordering niet of 

nauwelijks afstemmen met de cultuurcoördinator(en). Een kwart tot circa een derde doet dit 

incidenteel. 

 

 
 

 

Coördinatoren die hebben aangegeven dat zij incidenteel, niet of nauwelijks hun activiteiten op het 

gebied van leesbevordering afstemmen met de cultuurcoördinator(en), hebben we gevraagd of zij 

denken dat er op het gebied van leesbevordering winst te behalen is voor hun leerlingen als er meer 

afstemming is tussen hen en de cultuurcoördinator(en).  

22%

28%

21%

33%

42%

49%

44%

30%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=53)

Leescoördinator
(n=87)

Denkt u dat er ‘winst op het gebied van leesbevordering voor uw leerlingen’ 
te behalen is als er meer afstemming is tussen u en de taalcoördinator(en)?

Ja, veel 'winst' Ja, enige 'winst' Nee

55%

36%

9%

51%

35%

14%

56%

28%

15%

Nee, niet of nauwelijks

Ja, dat doe ik incidenteel

Ja, dat doe ik structureel

Stemt u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering af met de 
cultuurcoördinator(en) van uw school? 

Leescoördinator (n=262)

Lees- en taalcoördinator
(n=210)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=77)
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Circa drie vijfde van de leescoördinatoren denkt dat er enige/veel winst te behalen is.  

 

 
 

Ook hebben we gevraagd of de leescoördinatoren hun activiteiten op het gebied van leesbevordering 

afstemmen met de leesconsulent(en) van de bibliotheek. Van de respondenten die alleen 

leescoördinator zijn doet de helft dit structureel en circa een kwart incidenteel. Respondenten die 

zowel lees- als taalcoördinator zijn doen dit minder vaak structureel. Taalcoördinatoren die ook de 

taken van een leescoördinator vervullen doen dit het minst vaak. 

 

 
 

Coördinatoren die hebben aangegeven dat zij incidenteel, niet of nauwelijks hun activiteiten op het 

gebied van leesbevordering afstemmen met de leesconsulent(en) van de bibliotheek hebben we 

gevraagd of zij denken dat er op het gebied van leesbevordering winst te behalen is voor hun 

leerlingen als er meer afstemming is tussen hen en de leesconsulent(en).  

15%

11%

8%

51%

50%

55%

34%

40%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=177)

Leescoördinator
(n=216)

Denkt u dat er ‘winst op het gebied van leesbevordering voor uw leerlingen’ 
te behalen is als er meer afstemming is tussen u en de 

cultuurcoördinator(en)?

Ja, veel 'winst' Ja, enige 'winst' Nee

31%

38%

31%

24%

34%

42%

20%

27%

53%

Nee, niet of nauwelijks

Ja, dat doe ik incidenteel

Ja, dat doe ik structureel

Stemt u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering af met de 
leesconsultent(en) van de bibliotheek?

Leescoördinator (n=328)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)
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De meerderheid van de leescoördinatoren denkt dat er winst te behalen is. Dat geldt met name voor 

de taalcoördinatoren met de taken van de leescoördinator.  

 

 
 

De meerderheid van de coördinatoren geeft aan hun activiteiten op het gebied van leesbevordering 

niet of nauwelijks af te stemmen met andere coördinatoren buiten de school.  

 

 
 

  

18%

25%

25%

69%

53%

49%

13%

22%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=148)

Leescoördinator
(n=153)

Denkt u dat er ‘winst op het gebied van leesbevordering voor uw leerlingen’ 
te behalen is als er meer afstemming is tussen u en de leesconsultent(en) 

van de bibliotheek? 

Ja, veel 'winst' Ja, enige 'winst' Nee
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12%

24%
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4%

10%

26%

76%
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13%
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Nee, niet of nauwelijks

Ja, anders

Ja, met leescoördinatoren uit een
ander netwerk
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stichting/vereniging waartoe mijn

school behoort

Stemt u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering af met andere 
coördinatoren (zoals lees-, taal- en/of cultuurcoördinatoren) buiten uw 

school?

Leescoördinator (n=328)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)
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Circa twee derde tot driekwart van de coördinatoren denkt wel dat er enige of veel winst te behalen 

is als zij hun activiteiten zouden afstemmen met andere coördinatoren (buiten de school). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

15%

13%

57%

56%

54%

23%

29%

33%
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Taalcoördinator met
taken

leescoördinator…

Lees- en
taalcoördinator

(n=153)

Leescoördinator
(n=250)

Denkt u dat er ‘winst op het gebied van leesbevordering voor uw leerlingen’ 
te behalen is als u uw activiteiten op het gebied van leesbevordering meer 

zou afstemmen met andere coördinatoren van buiten uw school?

Ja, veel 'winst' Ja, enige 'winst' Nee
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Interview: Persoonlijke aanpak 

 

Véronique is leerkracht van groep 4 en al zo’n vijftien jaar leescoördinator. Sinds kort is ze daarnaast 

ook taalcoördinator. Haar school maakt deel uit van een integraal kindcentrum in het noorden van 

het land.  

 

Ritme van de school  

Véronique organiseert veel leesbevorderingsactiviteiten op haar school. Zo is de Roald Dahl-dag op 

13 september, Dahls geboortedag, ieder jaar weer een groot succes (zie https://www.roalddahl-

boeken.nl/roald-dahl-in-de-klas/). “In mei is er ook nog de Annie M.G. Schmidt-week, maar er zijn 

nog zoveel meer schrijvers! Het zou gewoon heel leuk zijn als je een heel assortiment hebt aan 

lesmaterialen rond verschillende auteurs. Dan kunnen we ook eens iemand anders kiezen. Roald 

Dahl is natuurlijk een wereldschrijver, maar er zijn zoveel goede schrijvers die ook wel eens in het 

zonnetje mogen staan.”  

Het liefst zou Véronique voor de start van een schooljaar voor iedere maand een andere 

leesbevorderingsactiviteit willen opnemen in de jaarplanning. Niet alleen de grote landelijke 

activiteiten, zoals de Kinderboekenweek of de Voorleesdagen, maar ook kleinere activiteiten rond 

schrijvers of poëzie. “Het probleem is dat het aanbod van de bibliotheek altijd te laat bekend wordt 

gemaakt. Het is al heel lang mijn grote wens om nog voor de start van een schooljaar het 

jaarprogramma rond te hebben. En ik word er nog gelukkiger van als dat programma niet ieder jaar 

hetzelfde is. Misschien leg ik de lat een beetje hoog?” Het helpt dat de nieuwe leesconsulent van de 

bibliotheek met wie Véronique samenwerkt uit het onderwijs afkomstig is. “Zij snapt het probleem, 

dat is fijn, maar ze heeft het nog niet voor elkaar gekregen om het te veranderen.”  

 

Persoonlijke aanpak 

Elke keer als er – via de Bibliotheek op school - nieuwe boeken op school arriveren, leest Véronique 

er zo veel mogelijk. “Ik wil als leescoördinator de kinderen kunnen adviseren. Ik presenteer de 

boeken in de klas, lees er een stukje uit voor en ik vertel er wat over. En dan vraag ik wie het boek wil 

lezen.” Dat doet ze niet alleen in haar eigen klas, maar ook in de andere onderbouwgroepen. Omdat 

Véronique fulltime werkt, is het niet altijd eenvoudig om andere groepen te bezoeken, maar ze zoekt 

daar een pragmatische oplossing voor. De leerkrachten ruilen bijvoorbeeld even van groep, of er 

wordt een stagiaire of pedagogisch medewerker ingeschakeld.  

 

Die persoonlijke aanpak gebruikt ze ook richting haar collega’s. Als er mooie nieuwe boeken binnen 

zijn voor de andere leeftijdsgroepen, dan vertelt ze erover aan haar collega’s en raadt hun aan ze in 

hun groep voor te lezen. Dan treedt de spreekwoordelijke olievlekverspreiding in werking: “Ik had 

een collega een boek aangeraden en zij zat daarover enthousiast te vertellen bij het koffiedrinken. De 

andere collega’s vroegen toen of ik ook nog een leuk boek voor hen had. Op die manier probeer ik 

altijd - spelenderwijs en met beleid - boeken te verspreiden.” Voor de bovenbouwgroepen schakelt 

ze haar collega-leescoördinator in: “Zij stimuleert de bovenbouwcollega’s om hun leerlingen uit de 

nieuwe boeken voor te lezen en ze aan te moedigen ze te lezen. Het is heel fijn dat we dat kunnen 

verdelen.”  

 

https://www.roalddahl-boeken.nl/roald-dahl-in-de-klas/
https://www.roalddahl-boeken.nl/roald-dahl-in-de-klas/
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Véronique probeert met haar persoonlijke aanpak ook de vinger aan de pols te houden bij 

leesbevorderingsactiviteiten. “Niet iedere collega is even betrokken bij die activiteiten. Ik vraag 

daarom altijd hoe het loopt, zodat ze er weer even aan herinnerd worden en weten dat ik 

beschikbaar ben voor overleg. Ik merk dat collega’s het waarderen dat je er tijd in steekt. En ik doe 

het omdat ik vind dat je de kinderen anders tekort doet. Het is gewoon heel belangrijk dat kinderen 

positief in het leven staan qua lezen.”  
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4.7 Scholing 

We hebben de leescoördinatoren gevraagd welke scholing zij de laatste drie jaar op het gebied van 

leesbevordering hebben gevolgd. Van de voorgelegde scholingsopties is de cursus Open Boek het 

vaakst gevolgd door de leescoördinatoren. Circa een derde van de leescoördinatoren heeft de laatste 

drie jaar geen opleidingen/cursussen op het gebied van leesbevordering gevolgd.  

 

 
 

We hebben aan de leescoördinatoren die hebben aangegeven dat zij de laatste drie jaar geen 

opleidingen/cursussen gevolgd hebben op het gebied van leesbevordering gevraagd wat daarvan de 

reden is. Respondenten die zowel lees- als taalcoördinator zijn en taalcoördinatoren die ook de taak 

van leescoördinator vervullen, geven voornamelijk aan dat zij genoeg kennis en vaardigheden 

hebben op het gebied van leesbevordering.  

 

De verschillende groepen coördinatoren geven relatief vaak aan dat zij geen tijd hebben voor 

opleidingen/cursussen. 
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Een relatief grote groep leescoördinatoren geeft aan dat er een andere reden is. Hieronder staan de 

gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven in de categorie ‘anders’. Leescoördinatoren 

geven relatief vaak aan dat zij pas leescoördinator zijn geworden (25%), zij andere cursussen hebben 

gevolgd (dus op een ander gebied dan leesbevordering; 21%) en dat zij andere prioriteiten dan 

bijscholing hadden (14%) in de afgelopen drie jaar.  

 

Tabel 12 

Meest genoemde antwoorden bij de categorie 'anders’ 

Meest genoemde antwoorden % 

Ik ben pas leescoördinator geworden 25% 

Andere cursus(sen) gevolgd 21% 

Andere prioriteiten dan bijscholing 14% 

Geen geschikt/interessant aanbod 10% 

Ik blijf op een andere manier de hoogte van ontwikkelingen 

(vakliteratuur/bijeenkomsten/social media, etc.) 

10% 
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25%

35%

24%

1%

24%

30%

41%

45%

9%

19%

26%

23%

Anders

Er is geen budget voor op mijn school

Er worden op mijn school andere
prioriteiten gesteld wat betreft het maken

van kosten voor na- en bijscholing

Ik heb er zelf geen tijd voor

Ik heb genoeg kennis en vaardigheden op
het gebied van leesbevordering

Wat is de reden dat u de laatste drie jaar geen opleidingen/cursussen heeft 
gevolgd op het gebied van leesbevordering?

Leescoördinator (n=328)

Lees- en taalcoördinator
(n=256)

Taalcoördinator met taken
leescoördinator (n=90)
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Aan de leescoördinatoren die in de afgelopen drie jaar wel scholing hebben gevolgd hebben we 

gevraagd wat zij van deze opleidingen/cursussen vonden. Leescoördinatoren geven aan dat de post-

hbo-opleiding tot leesspecialist, de scholing creatief schrijven en de cursus Open Boek hen redelijk of 

erg goed hebben geholpen. 
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3%
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Taalcoördinator met
taken leescoördinator

(n=6)

Lees- en
taalcoördinator (n=33)

Leescoördinator (n=21)

Wat vond u van de post-hbo-opleiding tot leesspecialist?

Erg goed, deze opleiding/cursus heeft mij echt verder geholpen bij het uitvoeren van mijn taak
als leescoördinator
Redelijk, deze opleiding/cursus heeft mij een beetje geholpen

Niet goed, deze opleiding/cursus heeft mij niet of nauwelijks geholpen
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38%

40%

50%

62%

60%
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Taalcoördinator met
taken leescoördinator

(n=6)

Lees- en
taalcoördinator (n=13)

Leescoördinator (n=10)

Wat vond u van de scholing creatief schrijven?

Erg goed, deze opleiding/cursus heeft mij echt verder geholpen bij het uitvoeren van mijn
taak als leescoördinator
Redelijk, deze opleiding/cursus heeft mij een beetje geholpen
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Tot slot hebben we de leescoördinatoren gevraagd op welk gebied/terrein zij behoefte hebben aan 

bijscholing. Hieronder staan de gecodeerde antwoorden die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 13  
Op welk gebied/terrein is er behoefte aan bijscholing? 

Meest genoemde antwoorden  % 

Ik heb geen behoefte aan bijscholing / weet ik niet 27% 

(Activiteiten voor) leesbevordering 10% 

Nieuwe ontwikkelingen / actuele inzichten 9% 

Opstellen van een beleidsplan / leesplan 7% 

Opleiding tot leescoördinator / cursus Open Boek 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43%

66%

68%

43%

27%

30%

14%

7%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taalcoördinator met
taken

leescoördinator
(n=7)

Lees- en
taalcoördinator

(n=56)

Leescoördinator
(n=123)

Wat vond u van de cursus Open Boek?

Erg goed, deze opleiding/cursus heeft mij echt verder geholpen bij het uitvoeren van mijn taak als
leescoördinator
Redelijk, deze opleiding/cursus heeft mij een beetje geholpen

Niet goed, deze opleiding/cursus heeft mij niet of nauwelijks geholpen
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Interview: De leraar is de sleutel  

 

Simone is intern begeleider (IB’er) op een school voor daltononderwijs in het noorden van het land. 

Zij is taalcoördinator en vervult in die functie ook de taken rond lezen en leesbevordering op school. 

De provincie Fryslân moedigt het inzetten van taalcoördinatoren op de basisscholen aan om de 

tweetaligheid van de leerlingen in het Fries en het Nederlands te bevorderen. Inmiddels heeft 

Simone de post-hbo-opleiding tot taalcoördinator gevolgd en vervult zij ‘het hele pakket aan taken 

op het gebied van taal en lezen’ op haar school. 

 

Intern begeleider  

Lange tijd was Simone groepsleerkracht op haar school, maar sinds een aantal jaren is ze IB’er. Ze 

vindt het een fijne combinatie: IB’er en taal- en leescoördinator. “Vroeger had ik mijn eigen groep en 

daar kon ik gewoon niet makkelijk voor weg. Ik ben als IB’er veel flexibeler met mijn tijd, omdat ik 

niet voor een groep sta. Dat maakte het mogelijk dat ik een van de trekkers kon worden van het 

netwerk van taalcoördinatoren van de scholen van onze stichting. Daarnaast is het fijn dat je je als 

intern begeleider ook mag bemoeien met het beleid. Dat is echt een verschil.” 

Als IB’er begeleidt Simone het proces van individuele leerlingen die problemen hebben met leren en 

lezen. Ook in die rol is het fijn om de functie van IB’er en leescoördinator te combineren. 

Enthousiasme voor lezen en kennis over kinderboeken komen voor een IB’er goed van pas. “Ik 

begeleid een jongen uit groep 4 die qua technisch lezen ver onder het gewenste niveau zat. We 

hebben nu eindelijk een serie gevonden waar hij helemaal weg van is, De waanzinnige boomhut, en 

die verslindt hij werkelijk. Door het plezier dat hij in het boek heeft, oefent hij met lezen en dat merk 

je aan zijn leesniveau.”  

 

De sleutelrol 

Simone is ervan overtuigd dat de leerkracht de sleutel is als het gaat om het stimuleren van de 

leesmotivatie bij de kinderen. Ze constateert dat een deel van haar collega’s ook inderdaad die 

sleutelrol vervult; zij lezen zelf graag kinderboeken en Simone ziet bij klassenbezoeken terug hoe 

goed dat werkt. Maar ze weet ook dat dat niet voor iedereen geldt. “Eigenlijk zouden alle 

leerkrachten de lezing van Bibi Dumon Tak moeten horen. Die is geweldig grappig, maar ook echt 

heel raak. Zij maakt heel duidelijk waarom leerkrachten boeken moeten lezen, waarom je moet 

weten welke kinderboeken er zijn1.” 

Om het lezen bij leerkrachten te stimuleren, heeft Simone plannen voor een vrijblijvende leesclub 

van leerkrachten op school. “Als we bijvoorbeeld een nieuwe themacollectie binnen krijgen op 

school, of de boeken van de Kinderboekenweek, zouden we die kunnen verdelen. Ieder leest 

bijvoorbeeld twee boeken en daarna geven we elkaar kort terug waar het over gaat. Het gaat me 

erom dat iedereen weet welke boeken we in huis hebben, zodat alle collega’s de kinderen goed 

kunnen adviseren bij het kiezen van boeken. Maar het lijkt me ook leuk om met elkaar de diepte in te 

gaan, zoals je dat ook met kinderen zou kunnen doen.” 

 

                                                             
1 Bibi Dumon Tak gaf de Albert Verwey-lezing getiteld ‘Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim' op 23 juni 

2021. De lezing is terug te luisteren via de Grote Vriendelijke Podcast. 
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Rijke taal 

Rijke taal is een actueel thema op school, want in het schooljaar 2021/22 zijn alle 

professionaliseringsactiviteiten gericht op het centrale thema ‘rijke taal binnen thematisch werken’. 

Alle teamleden hebben van de directie het boek Rijke taal van Erna van Koeven en Anneke Smits 

cadeau gekregen. Daar is Simone blij mee, want ze is enthousiast over dat boek. “Van Koeven en 

Smits beginnen echt met de vraag hoe kinderen blije lezers worden. Ze geven in het boek heel veel 

mooie handvatten voor hoe je dat kunt bereiken.”  

 

Rijke taal is taal die aanzet tot nadenken, praten, begrip, interpretatie, verbeelding en zelf schrijven. 

Rijke teksten zijn authentieke teksten die langere zinnen met verbindingswoorden bevatten, maar 

ook een heldere tekststructuur, hoog- en laagfrequente woorden, figuurlijk en letterlijk taalgebruik, 

gelaagdheid en eventueel afbeeldingen die de tekst versterken.2 

 

Rijke taal stond de afgelopen tijd ook centraal in de bijeenkomsten van het netwerk van 

taalcoördinatoren binnen het bestuur. De taalcoördinatoren van de verschillende scholen komen zes 

keer per jaar bij elkaar. Zo is er gesproken over inhoudelijke onderwerpen, zoals ‘wat is rijke taal?’ en 

‘hoe krijgt rijke taal bij jou op school vorm?’. De taalcoördinatoren wisselen daarnaast ervaringen uit, 

over hoe zij hun rol als taalcoördinator oppakken en invullen. Belangrijk is wel dat het bijwonen van 

dit soort bijeenkomsten gefaciliteerd wordt: “Nu is er bijna van alle scholen een taalcoördinator 

aanwezig bij die bijeenkomsten. Dus dat is echt mooi.” 

 

  

                                                             
2 Omschrijving gebaseerd op paragraaf 1.3 (p.17) van De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0 – 20 

jaar. Amsterdam: Stichting Lezen (2020). 
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4.8 Resultaten schoolleiders  

 

Toelichting bij de resultaten 

In eerste paragrafen in dit hoofdstuk hebben we waar mogelijk de resultaten van de schoolleiders 

meegenomen in de figuren over de coördinatoren. Daarnaast hebben we een aantal vragen alleen 

voorgelegd aan schoolleiders. In deze paragraaf geven we die resultaten weer. 

 

We hebben aan de schoolleiders gevraagd (met een open vraag) welke doelen hun school nastreeft 

bij het aanstellen van een leescoördinator. Hieronder staan de antwoorden die relatief vaak zijn 

gegeven.  

 

Tabel 14  
Welke doelen streeft de school na bij het aanstellen van een leescoördinator? 

Meest genoemde antwoorden % 

Het bevorderen van lezen / leesplezier / leesmotivatie / leesbeleving 66% 

Het verbeteren/coördineren van het leesonderwijs (o.a. nieuwe 

werkvormen / lesmethode) 

37% 

Het algemene/individuele leesniveau verhogen / de leesresultaten 

analyseren 

35% 

Het beleid schrijven / optimaliseren / monitoren / borgen 26% 

De collega's adviseren / begeleiden / aansturen 26% 

Het boekenaanbod uitbreiden / actualiseren 22% 

Het organiseren van projecten / excursies / activiteiten 14% 

De externe contacten onderhouden (o.a. met de lokale bibliotheek / 

leesconsulent) 

10% 

De ontwikkeling van expertise / op de hoogte zijn van de laatste 

ontwikkelingen 

10% 
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We wilden ook graag weten hoe het ‘aanstellen van de leescoördinator’ volgens de schoolleiders 

verloopt op hun school. Daarom vroegen we de schoolleiders of er meerdere gegadigden waren voor 

de taak van leescoördinator.  

 

De ruime meerderheid (90%) van de schoolleiders geeft aan dat het niet moeilijk was om een 

geschikte leescoördinator te vinden. 

 

 
 

We hebben de schoolleiders ook gevraagd waarom is gekozen voor het aantal taakuren dat de 

leescoördinator op hun school heeft gekregen. Hieronder staan de antwoorden die relatief vaak zijn 

gegeven. 

 

Tabel 15  
Waarom is gekozen voor dit aantal taakuren voor de leescoördinator? 

Meest genoemde antwoorden % 

We zijn afhankelijk van de gestelde doelen / taken / omvang van de 

taak 

38% 

Dat is in overleg afgesproken (binnen het team of individueel) 14% 

Dat is vergelijkbaar met andere taken / coördinatoren / conform het 

taakbeleid 

11% 

Wij vinden de taak belangrijk / er moet tijd zijn voor inhoud en 

verdieping  

9% 

De tijd is voldoende / de taken kunnen worden gedaan in de gestelde 

tijd 

7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Was het moeilijk om een geschikte leescoördinator te vinden? (n=250)

Nee Ja
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Meer dan de helft van de schoolleiders (57%) geeft aan dat hun school deelneemt aan het 

leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Een kwart van de schoolleiders (25%) geeft 

aan dat hun school niet deelneemt en ook nooit heeft deelgenomen.  

 

 
 

Aan de schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school deelneemt aan het 

leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school is gevraagd of de Bibliotheek op school invloed 

heeft op het aantal taakuren van de leescoördinator. De meerderheid van de schoolleiders (71%) 

geeft aan dat dit niet het geval is. Een vijfde van de schoolleiders (22%) geeft aan dat de 

leescoördinator door de Bibliotheek op school meer taakuren heeft gekregen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

26%

9%

57%

Anders

Nee, en in het verleden ook niet

Nee, maar in het verleden wel

Ja

Neemt uw school deel aan het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek 
op school? (n=250)

5%

71%

2%

22%

Anders

De Bibliotheek op school heeft geen invloed
op het aantal taakuren van de…

De leescoördinator heeft door de Bibliotheek
op school minder taakuren gekregen

De leescoördinator heeft door de Bibliotheek
op school meer taakuren gekregen

Heeft de Bibliotheek op school invloed op het aantal taakuren van de 
leescoördinator? (n=142)
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De meerderheid van de schoolleiders (81%) is (zeer) tevreden over de bijdrage van de 

leescoördinator aan de leescultuur in hun school. 
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Hoe tevreden bent u over de bijdrage van de leescoördinator op de 
leescultuur in uw school? (n=249)

Zeer tevreden Tevreden

Niet tevreden, maar ook niet ontevreden Ontevreden

Zeer ontevreden Weet ik niet/wil ik liever niet zeggen
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Interview: Lezen is hier echt wel een ding 

 

Marit staat fulltime voor groep 4 op een school in het westen van het land. Haar school wordt 

omringd door flats van tien, twaalf verdiepingen hoog. “Er wonen hier veel buitenlandse gezinnen, 

vluchtelingengezinnen en gezinnen met lage inkomens of lage opleidingsniveaus. De school biedt 

hier allereerst een hele veilige plek voor de kinderen om te leren. De emoties zijn soms heftig; ze 

hebben vaak veel meegemaakt. Veel leerlingen spreken thuis geen Nederlands en hebben een taal- 

en leesachterstand. Je snapt: lezen is hier echt wel een ding.”  

 

Kennis en overtuigingskracht 

Ongeveer vijf jaar geleden rondde Marit de master Taal en lezen af. Die opleiding veranderde haar 

functioneren als taal- en leesspecialist op school. “Voordat ik die opleiding deed, deed ik vaak 

lesactiviteiten waarvan ik dacht: ‘Dit werkt wel, maar ik weet niet waarom’, zoals veel voorlezen of 

herhalend lezen. Maar ik kon mijn collega’s dus niet goed uitleggen waarom dat zo was. Doordat ik 

nu veel meer kennis heb over taal en lezen, kan ik die inzichten onderbouwen en lukt het beter om 

mijn collega’s mee te nemen en ze te overtuigen van het belang van lezen.” Zo wordt er op school nu 

gewerkt met RALFI-lezen, Connect Lezen, duo-lezen en toneellezen.  

 

Eenvoudig is het niet om collega’s te overtuigen van het belang van voorlezen en leesbevordering. Ze 

heeft collega’s die nooit voorlezen. Af en toe geeft ze daarom voorbeeldlessen in andere groepen. Zo 

heeft Marit een thema-taalles gegeven in groep 3 en dat werkte: haar collega’s in die groep zoeken 

nu ook standaard bij elk thema van hun methode een bijpassend voorleesboek. Marit zou graag 

meer ambulante tijd hebben om te gaan kijken in andere groepen, collega’s feedback te geven en 

gastlessen te geven, maar dat is lastig. “Omdat ik vijf dagen voor mijn eigen groep sta, kan ik bijna 

nooit bij andere mensen in de klas kijken. Ik zie dus niet wat er gebeurt en ik kan ook weinig 

feedback geven, dat is heel jammer.”  

 

Op school komt drie uur per week een leesconsulent van de bibliotheek, die ondersteunt op het 

gebied van collectie en leesbevorderingsactiviteiten in de klas. “Ze is onwijs enthousiast over boeken 

en dat draagt ze uit naar de kinderen. Ze zorgt ervoor dat de kinderen echt een verhaal induiken. Ze 

bedenkt allerlei werkvormen met boeken, hele leuke gesprekken komen er dan.” Marit zorgt ervoor 

dat de leesconsulent in alle groepen komt. “Ik stuur gewoon een mail aan m’n collega’s met ‘de 

leesconsulent komt dan en dan in je klas’. En dan staat ze er.”  

 

Taalonderwijs rond kinderboeken 

In haar eigen groep 4 geeft Marit al haar taal- en leeslessen thematisch rond een kinderboek. Ze leest 

twee keer per dag voor uit een themaboek of -serie, zoals Merel Jansen of Blitz!. Vervolgens verbindt 

ze allerlei activiteiten aan het boek, waarin de kinderen werken aan technisch lezen, begrijpend 

lezen, wereldoriëntatie of beeldende vorming. Zo besteedt ze bijvoorbeeld bij De kleine kapitein 

aandacht aan eb en vloed, aan de reuzen, enzovoort. “We hebben op school wel een taalmethode, 

maar daar werk ik niet meer mee. Ik heb er alleen de doelen uitgehaald, daar heb ik een overzicht 

van gemaakt. Die doelen behaal ik aan de hand van mijn voorleesboeken en de verwerkingen 

daarvan in de themalessen.”  
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Juist voor de zwakke lezers is haar aanpak motiverend, legt Marit uit. “Er zijn een aantal kinderen die, 

hoewel ze aan het eind van groep 4 zitten, nog op AVI-start-niveau zitten. Ze kunnen de boeken over 

Merel Jansen echt niet zelf lezen, het zijn pittige boeken, maar door het voorlezen en de verbinding 

tussen boek en lesactiviteit gaan ze wel mee in het verhaal. Ik merk dat de leesbeleving en de 

leesmotivatie heel hoog zijn in mijn groep.”  

 

Duidelijke keuzes  

Op een school met een taalzwakke leerlingenpopulatie is het combineren van de rol van 

taalcoördinator en de rol van leescoördinator geen sinecure. Marit ziet weliswaar inhoudelijke 

meerwaarde van de combinatie, maar ze vindt het alles bij elkaar een zwaar en veelomvattend 

takenpakket. De prioriteit ligt bij allerlei zaken rond technisch lezen en begrijpend lezen, toetsing en 

dyslexieprotocollen. Leesbevordering belandt al snel op de tweede rang. Dit vergt duidelijke keuzes 

van de directie, bijvoorbeeld meer budget voor boeken, meer taakuren voor de leescoördinator of 

het goed regelen van vervanging op taakdagen.  

 

Marit zou het fijn vinden als er een soort vliegende brigade bestond van experts op het gebied van 

lezen en leesbevordering. Ze zou graag zo’n leesexpert inschakelen om die met haar directie te laten 

spreken over dilemma’s en keuzes die ze maken. “Een neutraal iemand met gezag en inhoudelijke 

kennis die kan meedenken met de directie. Iemand die de goede vragen kan stellen en voor 

eyeopeners kan zorgen.”  
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Circa de helft van de schoolleiders (55%) geeft aan dat de school tegenwoordig meer belang hecht 

aan leesbevordering dan een aantal jaar geleden. Daarnaast geeft meer dan twee vijfde (44%) aan 

dat de school (ongeveer) evenveel belang hecht aan leesbevordering dan een aantal jaar geleden. 

 

 
 

Drie vijfde van de schoolleiders (59%) geeft aan dat de leescoördinator het budget niet zelf beheert. 

 

 
 

Bijna een derde van de schoolleiders (29%) geeft aan dat zij er structureel op aansturen dat de 

leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van leesbevordering afstemt met de 

taalcoördinator(en) op school. Daarnaast geeft een kwart (24%) aan dit incidenteel te doen.  
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55%

Mijn school hecht minder belang aan
leesbevordering dan een aantal jaar geleden

Mijn school hecht (ongeveer) evenveel
belang aan leesbevordering als een aantal

jaar geleden

Mijn school hecht meer belang aan
leesbevordering dan een aantal jaar geleden

Hoeveel belang hecht uw school aan leesbevordering in vergelijking met een 
aantal jaar geleden? (n=249)
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Beheert de leescoördinator dit budget zelf? (n=143)
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Circa twee vijfde van de schoolleiders (41%) geeft aan dat zij er niet of nauwelijks op aansturen dat 

de leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van leesbevordering afstemt met de 

cultuurcoördinator(en) op school. Ruim een kwart (28%) doet dit wel incidenteel. 

 

 
 

Bijna een derde van de schoolleiders (30%) geeft aan er structureel op aan te sturen dat de 

leescoördinator zijn/haar taken op het gebied van leesbevordering afstemt met de 

leesconsulent(en)/medewerker(s) van de bibliotheek. Daarnaast geeft ruim een kwart (28%) aan dit 

incidenteel te doen. Tot slot geeft een derde (30%) aan dit niet of nauwelijks te doen. 
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Niet van toepassing

Dat doe ik niet of nauwelijks

Dat doe ik incidenteel

Dat doe ik structureel

In welke mate stuurt u er op aan dat de leescoördinator zijn/haar taken op het 
gebied van leesbevordering afstemt met de taalcoördinator(en) van uw school? 

(n=171)
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In welke mate stuurt u er op aan dat de leescoördinator zijn/haar taken op 
het gebied van leesbevordering afstemt met de cultuurcoördinator(en) van 

uw school? (n=225)
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De meeste schoolleiders (69%) geven aan dat hun school deel uitmaakt van een stichting/vereniging 

met meerdere scholen.  

 

 
 

Van de schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school deel uitmaakt van een 

stichting/vereniging, geeft de meerderheid (89%) aan dat er binnen de stichting/vereniging geen 

afspraken zijn gemaakt over de aandacht die op scholen wordt besteed aan leesbevordering.  
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het gebied van leesbevordering afstemt met de 
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Ja Nee



76 

 

Aan de schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school wel deel uitmaakt van een 

stichting/vereniging is gevraagd hoe de afspraken luiden. De antwoorden op deze vraag zijn te 

uiteenlopend om te kunnen categoriseren. Een compleet overzicht van de antwoorden vindt u terug 

in de separate bijlage. 

 

Tot slot is aan de schoolleiders die hebben aangegeven dat hun school wel deel uitmaakt van een 

stichting/vereniging gevraagd welke invloed de stichting/vereniging heeft op de wijze waarop hun 

school invulling geeft aan het thema leesbevordering. Hieronder staan de gecodeerde antwoorden 

die relatief vaak zijn gegeven. 

 

Tabel 16  
Welke invloed heeft de stichting/vereniging op de wijze waarop de school invulling geeft aan het 
thema leesbevordering? 

Meest genoemde antwoorden % 

(Bijna) geen invloed / de verantwoordelijkheid ligt bij school 42% 

Stimuleren / informeren / aanbieden van scholing 13% 

Zij houden de kwaliteit in de gaten / houden toezicht 13% 

Het is een centraal thema, maar de invulling ligt bij school / 

kaderstellend beleid 

13% 
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5 Conclusies 
 

 

We constateren opvallende verschillen in resultaten tussen schoolleiders en leescoördinatoren. 

Afgaande op de onderzoeksresultaten van de schoolleiders ziet de situatie wat betreft de 

leescoördinatoren op de basisscholen er beter/rooskleuriger uit dan als we afgaan op de 

onderzoeksresultaten van de leescoördinatoren zelf. Daarom presenteren we eigen conclusies voor 

schoolleiders en leescoördinatoren. 

 

Uit het onderzoek onder de schoolleiders blijkt onder meer het volgende: 

1. Op een ruime meerderheid van de scholen is er een leescoördinator (of zelfs meerdere) of in 

ieder geval een taal-/cultuurcoördinator die de taken van de leescoördinator invult. 

2. Een ruime meerderheid van de schoolleiders geeft aan dat op de school specifieke eisen 

worden gesteld aan die persoon die aangesteld wordt als leescoördinator. 

3. Bijna alle schoolleiders geven aan dat het niet moeilijk was om een geschikte leescoördinator 

voor hun school te vinden. 

4. De helft geeft aan dat zij elk schooljaar overleg hebben met de leescoördinator over het aantal 

taakuren voor dat schooljaar. 

5. Volgens de schoolleiders hebben hun leescoördinator(en) ruim twee taakuren per week. 

6. Volgens een ruime meerderheid van de schoolleiders zijn de afgelopen twee schooljaren de 

doelen (volledig of deels) behaald die hun school zich heeft gesteld op het gebied van 

leesbevordering. 

7. Schoolleiders geven aan dat hun leescoördinator een budget per schooljaar heeft van ruim € 

1.000,- (waarvan bijna vier op de tien aangeven dat dit budget de afgelopen drie schooljaren 

gestegen is). 

8. Bijna alle schoolleiders van scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school geven aan dat 

deelname niet heeft geleid tot minder taakuren voor de leescoördinator, terwijl bij één op de 

vijf scholen deelname heeft geleid tot meer taakuren. 

 

De wisselwerking van het urenbudget met deelname aan de Bibliotheek op school lijkt hiermee 

beperkt. Dit maakt het begrijpelijk en inzichtelijk dat er, met de groei in de Bibliotheek op school van 

de laatste jaren, geen groei in het aantal leescoördinatoren is samengegaan. 

 

1. Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de bijdrage van de 

leescoördinator aan de leescultuur op hun school. 

2. De meerderheid geeft aan dat hun school meer belang hecht aan leesbevordering dan een 

aantal jaar geleden (de groep die aangeeft dat de school minder belang hecht aan 

leesbevordering is verwaarloosbaar klein). 

3. De meerderheid van de schoolleiders geeft aan hun leescoördinator(en) te motiveren/aan te 

sturen (structureel of incidenteel) op afstemming van zijn/haar taken op het gebied van 

leesbevordering met de taalcoördinator en/of de leesconsulent(en)/medewerker(s) van de 

bibliotheek.  
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Uit de resultaten van de leescoördinatoren (dan wel de taal- en cultuurcoördinatoren die de taken 

van leescoördinator vervullen) ontstaat een ander beeld.  

 

Uit het onderzoek onder de leescoördinatoren blijkt onder meer het volgende: 

1. Voor drie op de tien leescoördinatoren geldt dat zij ook best een andere taak (dan die van 

leescoördinator) op zich hadden willen nemen. Dat duidt niet op ‘met volle overtuiging’ aan de 

slag gaan als leescoördinator; het had voor hem/haar net zo goed om de taak van een 

techniek-, cultuur- of andersoortige coördinator kunnen gaan. 

2. Bij bijna één op de vijf basisscholen zijn de taken van een leescoördinatoren toegevoegd aan 

het (waarschijnlijk toch al ruime) takenpakket van de taalcoördinator en/of cultuurcoördinator 

en bij bijna één op de vijf scholen is er niemand die de taken van een leescoördinator 

behartigt/op zich neemt. 

3. Op één van de twaalf basisscholen was er in het verleden wel een leescoördinator, maar die is 

er anno 2021 niet meer. De meerderheid van de schoolleiders van deze basisscholen geeft aan 

dat de reden hiervoor is ‘dat de desbetreffende collega (die dus leescoördinator was) ergens 

anders is gaan werken’. Niet duidelijk is waarom het vertrek van de leescoördinator niet heeft 

geleid tot het aanstellen van opvolger/een nieuwe leescoördinator. Was het belang/de impact 

voor de school van een leescoördinator (althans vanuit het perspectief van de schoolleiders en 

team) mogelijk beperkt?  

4. De groep is aanzienlijk die aangeeft dat op hun school geen specifieke eisen werden gesteld 

aan degene die aangesteld zou worden als leescoördinator (geldt overigens ook voor de 

schoolleiders, al is die groep kleiner). De eisen die aan de leescoördinator worden gesteld zijn 

niet direct ‘inhoudelijk’; het gaat met name om bereid zijn het aantal toegewezen taakuren 

daadwerkelijk te besteden en om enthousiasme. ‘Het beschikken over bepaalde competenties’ 

en ‘het hebben gevolgd (of bereid zijn te volgen) van een bepaalde opleiding’ worden minder 

vaak genoemd als eis. 

5. Taalcoördinatoren die ook de taken van een leescoördinator vervullen vinden het minder 

belangrijk dat een leescoördinator de cursus Open Boek heeft gevolgd of nog gaan volgen. Dit 

duidt wellicht op het onvoldoende serieus nemen van de competenties waarover een 

leescoördinator zou moeten beschikken. Een andere mogelijkheid is dat lees- en 

taalcoördinatoren of taalcoördinatoren met de taak van leescoördinator een opleiding hebben 

gevolgd waarvan leesbevordering een onderdeel is, waardoor ze Open Boek niet of minder 

nodig hebben. 

6. Het budget dat een leescoördinator (volgens hem-/haarzelf) per schooljaar tot zijn/haar 

beschikking heeft, is ongeveer de helft van wat de schoolleider aangeeft dat er aan budget is 

voor de school (resp. circa € 500,- en € 1.000,- per jaar). Op basis van dit onderzoek weten we 

niet of de leescoördinator niet goed op de hoogte is van het beschikbare budget of dat er 

daadwerkelijk minder budget is dan de schoolleider aangeeft. 

7. Eén op de drie leescoördinatoren en eveneens één op de drie schoolleiders geeft aan dat het 

budget (enigszins of ruim) onvoldoende is. Het tekort betreft met name de aanschaf van 

boeken/de uitbreiding van de (school)bibliotheek.  

8. Het aantal uren dat de leescoördinator per week heeft voor zijn/haar taak ligt beduidend lager 

dan het aantal uren dat de schoolleider aangeeft dat de leescoördinator aan zijn/haar taak per 

week kan besteden (resp. gemiddeld ruim een uur per week en ruim twee uur per week). 

Kennelijk is het zo dat het de leescoördinatoren niet lukt om de toebedeelde uren 
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daadwerkelijk te besteden. Dit impliceert dat de invloed van de leescoördinator beperkt is: om 

invloed uit te oefenen, zijn ook uren benodigd. 

9. In die uren (ruim een uur per week) moet de leescoördinator een ruime variëteit aan 

taken/verantwoordelijkheden vervullen: contactpersoon zijn voor de bibliotheek, stimuleren 

van leesbevordering bij collega-leerkrachten, monitoren/evalueren van leesbevordering op 

school, ouderbetrokkenheid vergroten, enzovoort.  

 

Uit de resultaten komt ook naar voren dat op de meerderheid van de scholen (met een 

leescoördinator) de leescoördinator verantwoordelijk is voor het opstellen van het beleidsplan én 

voor het coördineren van leesbevorderingsactiviteiten.  

 

De vraag dringt zich op hoe reëel het is om al die taken/verantwoordelijkheden volwaardig/naar 

behoren in te vullen in gemiddeld ruim een uur per week.  

 

1. Zo bezien (zie het vorige punt) is het nog opmerkelijk dat vier op de tien aangeeft prima uit te 

komen met de taakuren. Maar het is ook zo dat een derde aangeeft ‘wat tijd tekort te komen’ 

en een kwart zelfs ‘veel tijd tekort’. 

2. Van de groep die tijd tekort komt voor de taken als leescoördinator geeft ruim de helft aan dat 

andere taken veel tijd kosten (en kennelijk de taakuren voor leescoördinator en de activiteiten 

de dupe zijn) en/of dat er eenvoudigweg te weinig taakuren zijn toebedeeld. 

3. Het is niet onwaarschijnlijk dat het ervaren tekort aan tijd er (mede) debet aan is dat 

afstemming door de leescoördinatoren van activiteiten op het gebied van leesbevordering met 

o.a. de taalcoördinator (van de eigen school), de cultuurcoördinator (van de eigen school), 

leescoördinatoren van andere scholen en de leesconsulent van de bibliotheek relatief vaak 

niet plaatsvindt. Dit terwijl veel leescoördinatoren zelf aangeven dat er veel of tenminste enige 

winst voor de eigen leerlingen te behalen is op het gebied van leesbevordering door juist een 

betere afstemming met die functionarissen. 

 

Voor het juiste beeld van de stand van zaken rondom leescoördinatoren in Nederland is het van 

belang te melden dat beide onderzoeksgroepen - schoolleiders en leescoördinatoren - het helemaal 

eens zijn wat betreft de (in hun ogen stevige) negatieve gevolgen van corona voor de 

leesbevorderings-activiteiten op hun school.  

 

Het is niet mogelijk om de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met de resultaten van 

voorgaande onderzoeken. Of er sprake is van een ‘verslechtering of juist verbetering van de positie 

van de leescoördinator op de basisscholen’ is niet aan te geven.  

 

We kunnen wel concluderen dat: 

 de toebedeelde taakuren (ruim twee uur per week) in de praktijk niet door de 

leescoördinatoren aan hun taak worden besteed. Veel leescoördinatoren geven daarbij aan 

dat hun andere taken/functies veel tijd vergen en dat dit ten koste gaat van de 

‘leescoördinatie-uren’; 

 de situatie van leescoördinatoren niet optimaal is (althans wat hun taken betreft als 

leescoördinator): te veel taken en te veel verantwoordelijkheden voor ‘gemiddeld ruim een 

uur per week’; 
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 de functie van leescoördinator vaak wordt gecombineerd en/of ondergebracht bij een andere 

taak, in plaats van het ze een autonome functie en/of taak is. Het is niet duidelijk of dit vaker 

het geval is dan voorheen. Mogelijk kan dit hiermee deels de daling van het aantal 

leescoördinatoren in Nederland verklaren. Deze situatie zou beperkend kunnen werken voor 

de reikwijdte van de invloed die de leescoördinator kan uitoefenen op de school; 

 de meeste scholen met een leescoördinator over een leesbeleidsplan beschikken, meestal in 

combinatie met een jaarprogramma. Op het moment dat een taalcoördinator de taken voor de 

leescoördinator vervult, is er vaak alleen een jaarprogramma met activiteiten beschikbaar. Dit 

kan erop duiden dat, voor een inhoudelijk beleid voor de school, de eigen taak en functie van 

leescoördinator van belang is. Ook gaat de reikwijdte van de invloed van de functiepersoon 

dan waarschijnlijk verder. 

 

In de realisatie dat het lerarentekort de komende jaren naar verwachting zal toenemen, waardoor de 

uren die de leescoördinator aan zijn/haar taken kan besteden mogelijk extra onder druk komen te 

staan, ligt de conclusie voor de hand dat, bij ongewijzigd beleid, de situatie van de leescoördinator er 

niet gunstiger op zal worden. En deze situatie is reeds dat de leescoördinator te weinig tijd heeft voor 

te veel taken en verantwoordelijkheden. 
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6 Aanbevelingen 
 

 

Leescoördinatoren hebben een belangrijke rol als motor in een structureel leesbeleid binnen de 

basisschool. Idealiter zouden leescoördinatoren zowel de leesbevordering stimuleren en 

ondersteunen als een bijdrage leveren aan (de vernieuwing van) het leesonderwijs in ruime zin. Uit 

dit onderzoek blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Het leescoördinatorschap is een taak waarvoor op 

veel scholen een (te) beperkt aantal, overwegend niet-ambulante uren beschikbaar is. De grote 

werkdruk in het onderwijs is er mede debet aan dat andere lopende zaken voorrang krijgen en dat 

leescoördinatortaken, in het bijzonder de structurele en beleidsmatige, blijven liggen.  

 

De vraag is of de situatie zich de komende jaren ten positieve kan ontwikkelen. De positie van de 

leescoördinator wordt er, gezien de tekorten aan personeel in het basisonderwijs, waarschijnlijk niet 

sterker op. Dit betreft in het bijzonder het leescoördinatorschap als eigen, autonome taak. De 

overheid investeert weliswaar meer geld in het onderwijs, zoals binnen het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO), maar het is de vraag of dit de lerarentekorten kan helpen oplossen, vooral op de 

korte termijn. 

 

Op basis hiervan is het reëel dat de invloed van de leescoördinator op de school de komende jaren 

afneemt. Tegelijkertijd is het maatschappelijk klimaat voor leesbevordering gunstig, mede dankzij het 

rapport Lees! Een oproep tot een leesoffensief door de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad en de 

lancering van het Leesoffensief door de Leescoalitie. Binnen beide initiatieven bestaat ook aandacht 

voor het belang van professionalisering op het gebied van lezen in het onderwijs. 

 

Om de positie en rol van de leescoördinator zoveel mogelijk te kunnen verstevigen, is een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gericht op verschillende actoren: achtereenvolgens Stichting 

Lezen, de bibliotheken, de schoolleiders en de leescoördinatoren zelf. De aanbevelingen zijn tot 

stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de betrokken onderzoekers en het projectteam van 

Stichting Lezen. 

 

Stichting Lezen 

 Kies voor een duidelijke taakomschrijving voor de leescoördinator, waarin duidelijk wordt 

vastgelegd welke taken de leescoördinator vervult op het gebied van leesbevordering. 

 Voorkom dat leescoördinatoren worden aangesteld alleen omdat ze zin hebben in de klus en 

gemotiveerd zijn, en selecteer hiernaast ook op capaciteiten. Binnen de taakomschrijving 

kunnen de benodigde capaciteiten en vaardigheden duidelijker en helderder geformuleerd 

worden. Dit is in de eerste plaats een aanbeveling voor Stichting Lezen, en vervolgens ook voor 

schoolbesturen. 

 Maak van het leescoördinatorschap geen taak maar een functie. Hierdoor komen er extra 

ambulante uren beschikbaar en zullen er meer eisen gesteld (kunnen) worden aan de 

gegadigde(n). 

 Zorg ervoor dat de cursus Open Boek en de post-hbo-opleiding 'Vol van Lezen' verder 

geprofessionaliseerd en geïmplementeerd worden. 

 Werk aan de professionalisering en toegankelijkheid van nascholingsdagen en 

netwerkbijeenkomsten, die zowel fysiek als online kunnen plaatsvinden. Betrek hierbij trainers 
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met de juiste, specifieke expertise. Naast een aanbeveling voor Stichting Lezen, is dit ook een 

aanbeveling voor de bibliotheken. 

 Intensiveer de voorlichting en informatievoorziening over de Bibliotheek op school, en in het 

bijzonder de diversiteit waarmee het programma wordt uitgevoerd. Dit kan helpen voorkomen 

dat scholen en leescoördinatoren niet meedoen aan het programma, omdat zij denken dat dit 

de autonomie, bijvoorbeeld om boeken te kiezen voor in de schoolbibliotheek, aantast. 

 

Bibliotheek 

 Zet als bibliotheek bij het vastleggen van de samenwerking tenminste in op het landelijk 

aanbevolen minimum van 80 uur per schooljaar voor een leescoördinator, en doe dit zowel in 

beleid als in de praktijk. 

 Zorg voor een actief lokaal netwerk van leescoördinatoren, door middel van fysieke en online 

bijeenkomsten die aansluiten bij de leerbehoeften van deelnemers, evenals via een online 

platform. Deze aanbeveling betreft vooral de trainers voor de cursus Open Boek.  

 

Schoolleiders 

 Kies voor twee leescoördinatoren, uit onder- en bovenbouw, die ruimte en tijd hebben om hun 

taken professioneel uit te voeren en die over de benodigde expertise beschikken. Dit is in het 

bijzonder het geval als de school ervoor kiest om serieus aan de slag te gaan met 

leesbevordering en leesonderwijs en het streven is om leerlingen meer kansen te bieden om 

vaardige lezers te worden. 

 Formuleer in samenspraak met de leescoördinator en het team een visie op leesonderwijs en 

leesbevordering. Deze visie, vastgelegd in het leesbeleidsplan, biedt de leescoördinator een 

basiskader voor het uitvoeren van de taak. 

 Stel eisen aan de kandidaat voor het leescoördinatorschap. Enthousiasme voor lezen is niet 

genoeg. De kandidaat moet het in zich hebben om anderen te inspireren en aan te sturen. 

Bovendien moet de kandidaat, onder andere door het volgen van de cursus Open Boek, over 

kennis van leesbevordering en (vernieuwend) leesonderwijs beschikken. 

 Stimuleer en faciliteer dat leescoördinatoren na de cursus Open Boek regelmatig na- en 

bijscholing volgen. 

 Maak geld en uren vrij, en binnen de uren ook of vooral ambulante tijd. Dit verhoogt de kans 

dat leescoördinatoren de taken kunnen vervullen, vooral op beleidsmatig gebied en in de 

afstemming met collega's. Uit het NPO kunnen hiervoor middelen vrijgemaakt worden. 

 Werk samen met de bibliotheek, in het bijzonder met de leesconsulent. Op het terrein van de 

collectie kan de bibliotheek werk uit handen nemen, en kan ze de taak van de leescoördinator 

verlichten. Hiernaast kan de bibliotheek expertise leveren op het gebied van 

deskundigheidsbevordering en werkvormen zoals vrij lezen en voorlezen. 

 

Leescoördinatoren 

 Stel prioriteiten op grond van het jaarplan. Kies hierbinnen voor zo weinig mogelijk 

uitvoerende werkzaamheden, en zoveel mogelijk beleidsmatige taken alsmede het informeren 

en motiveren van collega’s. 

 Werk samen met de leesconsulent van de bibliotheek, en spreek een taakverdeling af. 
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Leescoördinatoren hoeven hun voorbereidende werk niet alleen uit te voeren. Er zijn verschillende 

alternatieven om collega’s te betrekken, bijvoorbeeld: 

 Organiseer leesclubs met collega’s om de boekenkennis te ontwikkelen. 

 Formeer een werkgroep taal en lezen binnen de school, om regelmatig overleg en afstemming 

te kunnen doen plaatsvinden. 

 Agendeer het onderwerp leesbevordering op team- en bouwvergaderingen, aan de hand van 

concrete thema’s, activiteiten of campagnes. 

Werk intensief samen met een collega-leescoördinator, taalcoördinator, cultuurcoördinator en/of 
intern begeleider, om kennis en expertise uit te wisselen, geïntegreerd beleid vorm te geven en 
gezamenlijk activiteiten te organiseren. 
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