
Zwolle
Goed voorbeeld de Bibliotheek op school mbo

De Bibliotheek heeft dankzij 
de samenwerking meer 
betekenis voor studenten en 
docenten, vooral dankzij het 
centraal geregelde lidmaat-
schap van de Bibliotheek en 
de structurele klassen-
bezoeken aan de Bibliotheek. 
Studenten kunnen, 
bijvoorbeeld, boeken 
reserveren die op school 
worden bezorgd.

Deltion College werkt mbo-breed met de aanpak. De samenwerking 
is onder andere ingebed rond de verbinding van de vakken 
Nederlands en Burgerschap, waardoor het inzetten op passende 
collectie en leesplezier over de hele breedte van roc wordt 
uitgevoerd. De provinciale bibliotheekorganisatie Rijnbrink verzorgt 
vaste wisselcollecties en themacollecties bij burgerschaps-thema’s, 
en Bibliotheek Stadkamer richt zich op de afspraken over en de 
uitvoering van activiteiten op de school. Deltion, het Media- en 
Informatiecentrum van de school, Bibliotheek Stadkamer en 
Rijnbrink werken aan een gezamenlijk activiteitenplan.

Meer weten? Lees De Bibliotheek op school in het mbo; 
praktijkbeschrijvingen van samenwerking tussen ROC en 
Bibliotheek. www.lezen.nl

Educatieve samenwerking via  
de Bibliotheek op school 
alle opleidingsrichtingen  
van Deltion 

BIBLIOTHEEK 
STADKAMER  
EN POI RIJNBRINK

BOUWSTENEN DELTION COLLEGE
IN ZWOLLEDe aanpak de Bibliotheek op school bestaat uit zeven bouwstenen; we lichten er hier twee uit.

Netwerk & Beleid
Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in 
een leesbevorderingsnetwerk, waarbij doelen worden geborgd in beleid.

Leesomgeving & Collectie
Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep 
toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke 
leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, 
plekken om rustig (voor) te lezen en professionele intermediairs.

100% 
van de opleidingen binnen 

Deltion werkt met de
Bibliotheek op school mbo

https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/


‘s Hertogenbosch
Goed voorbeeld de Bibliotheek op school mbo

Na de aanvankelijke en 
verwachte leesweerstand bij 
de studenten is er binnen een 
jaar een kentering zichtbaar: 
‘lezen hoort erbij’, zeggen de 
studenten inmiddels. Voor de 
docenten brengt het lezen 
rust in de klas en bevordert 
het daarmee het leerklimaat. 
De schoolleiding ziet dat 
lezen en taal op de agenda 
blijven staan, omdat de 
leesmediaconsulent er 
voortdurend aandacht voor 
vraagt.

60% 
van de opleidingen binnen 

KWIC werkt met de 
Bibliotheek op school mbo

Aantal opleidingen binnen 
KWIC: 15

Educatieve samenwerking via  
de Bibliotheek op school 
9 opleidingen van KWIC 

BIBLIOTHEEK 
HUIS 73

BOUWSTENEN KONING WILLEM I 
COLLEGE (KWIC) IN 
‘S HERTOGENBOSCH

De aanpak de Bibliotheek op school bestaat uit zeven bouwstenen; we lichten er hier twee uit.

Leesomgeving & Collectie
Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep 
toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke 
leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, 
plekken om rustig (voor) te lezen en professionele intermediairs.

Expertise
Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, 
handleidingen en instructies, congressen, onderzoeksrapporten) voor 
bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder 
geval gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur in de 
kinderopvang, op school en thuis.

Elke opleiding van het Koning Willem I College met een goed-
gekeurd plan kan starten met de Bibliotheek op school. De opleiding 
krijgt daarmee een collectie op maat, een uitleensysteem en voor 
vier uur per week een leesmediaconsulent van de Bibliotheek.  

Bij de opleiding Kind en Educatie leren studenten hoe zij lees-
bevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven.  
Er wordt speciaal ingezet op vaardigheid in het interactief voorlezen. 

Meer weten? Lees De Bibliotheek op school in het mbo;  
praktijkbeschrijvingen van samenwerking tussen ROC en  
Bibliotheek. www.lezen.nl 

https://www.lezen.nl/publicatie/praktijkbeschrijvingen-de-bibliotheek-op-school-in-het-mbo/

