Samenwerking bibliotheek en mbo

leesbevordering
in de strijd tegen
taalachterstanden
Taalachterstanden op het mbo
een aandachtspunt
Veel mbo studenten halen het minimale vastgestelde taalniveau om volwaardig
mee te draaien in de samenleving, niveau 2F, niet. Het mbo is ook de laatste ‘halte’
voor een preventieve aanpak van laaggeletterdheid onder jongeren vanwege de
leeftijd van studenten, de omvang (ruim 500.000 studenten) en het feit dat velen
na het mbo aan het werk gaan. De bibliotheek kan in deze aanpak een belangrijke
rol spelen.
Onderzoek wijst uit: leesbevordering
een belangrijk instrument tegen taalachterstanden

“Het mbo taalonderwijs is gericht op functionele,
zakelijke teksten. Op het havo/vwo wordt meer
ingezet op vrij lezen en leesplezier. Dit is goed
voor de taalvaardigheid en ook voor het mbo
aan te bevelen.”
Peter van Duijvenboden
coördinator projectontwikkeling en innovatie Stichting Lezen

Leesmotivatie als basis

De bibliotheek heeft collecties, kennis van leesbevordering en ruimte en
voorzieningen gericht op informeel en non-formeel leren en is een logische
partner voor het mbo voor leesbevordering.

Zuid-Holland

De bibliotheek: partner
op leesbevordering
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Bij elke mbo vestiging is er ook een
bibliotheek in de buurt.
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Wat kunnen bibliotheken doen als ze willen
samenwerken met het mbo?
Bewust zijn van complexiteit
en gemeente overstijgende
samenwerking
Bewust zijn van de complexiteit
van een mbo organisatie en deze
goed in kaart brengen,
ook over de eigen
gemeentegrenzen
heen.

voldoende steun voor
leesbevordering
Steun en financiering vanuit schoolen bibliotheekbestuur is een vereiste
voor voldoende slagkracht.

gratis lidmaatschap
mbo studenten

WERK MET EN LEER
VAN ELKAAR

Toegang tot een aantrekkelijke en
actuele collectie is een voorwaarde.
Maak deze drempel voor mbo
studenten zo klein mogelijk.

Leer van successen van en werk
samen met andere bibliotheken en
ga voor eenzelfde aanpak richting de
school. Gebruik de interactieve kaart
als hulpmiddel.

Recente ontwikkelingen stimuleren
leesbevordering
“Het onderwijs wordt vaker geadresseerd
op leesbevordering: denk aan de rapporten
‘Lees!’ (Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur)
en ‘Begrijpend lezen’ (Taalunie).
Draag als bibliotheek je expertise bij zodat
je niet gepasseerd wordt.”
Adriaan Langendonk,
programmacoördinator Kunst van Lezen

Het (politieke) klimaat is nu gunstig
voor meer structurele samenwerking
op leesbevordering.
Hoe? Neem contact op met Lisa Bakker
en/of bekijk onze themarapportage

