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Voornaamste conclusies
Leesbevordering een belangrijk instrument tegen laaggeletterdheid
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn een belangrijke doelgroep in de strijd tegen laaggeletterdheid omdat het
bevorderen van geletterdheid onder deze groep, net als onder 0 tot en met 6 jaar, een sterk preventieve werking
heeft op het toekomstige aantal laaggeletterden. Zuid-Holland is de provincie met de meeste laaggeletterden in
Nederland en tevens de provincie met de meeste schoolgaande kinderen. De grootste risicofactoren voor
laaggeletterdheid zijn hierbij de kwaliteit van het taalonderwijs en een taalonwikkelingsachterstand (TOA) door
onvoldoende taalaanbod voor kinderen.
De Bibliotheek heeft hierin een belangrijke taak zowel via de kerntaken (geformuleerd in de Wsob) als via de
landelijke doelstellingen geformuleerd in de vervolgaanpak Laaggeletterdheid ‘Tel mee met Taal’. Een belangrijk
middel in de strijd tegen laaggeletterdheid, aangetoond door veel onderzoeken, is leesbevordering en vrij lezen.
De Bibliotheek heeft hiervoor de collecties en de kennis in huis. Bovendien biedt de bibliotheek ruimte en
voorzieningen op het gebied van informeel en non-formeel leren. Daarmee is zij een logische partner van
onderwijsinstanties die het formeel leren tot kerntaak hebben. Binnen het formeel leren komen zaken als
leesmotivatie en vrij lezen niet altijd volledig tot hun recht.
Vanuit de actielijn Kunst van Lezen (Tel mee met Taal) is het landelijke programma de Bibliotheek op school
(dBos) ontwikkeld door de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het succes van dBos is de landelijke
aanpak en de daaruit volgende efficiency. Bibliotheken hoeven niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en
kunnen aansluiten bij een bestaande, geïntegreerde aanpak om geletterdheid onder kinderen te bevorderen in
nauwe samenwerking met scholen. Uit onderzoeken blijkt dat dBos een positief effect heeft op woordenschat,
leesvaardigheid, leesfrequentie en geletterdheid. Veel bibliotheken in Zuid-Holland werken hieraan mee.
Daarnaast werken bibliotheken ook nog met veel andere activiteiten en programma’s op het gebied van
leesbevordering, zij het structureel onder de paraplu van dBos, zij het los van dBos. Denk aan de Vakantiebieb de
Kinderboekenweek en de Nationale Voorleeswedstrijd maar ook activiteiten of programma’s speciaal voor
kinderen met leesproblemen zoals het Makkelijk Lezen Plein en de VoorleesExpress. Als je alles bij elkaar optelt
dan zijn alle bibliotheken in Zuid-Holland bezig met leesbevordering onder de groep 7 tot en met 12 jaar.

Adviezen om de aanpak van leesbevordering onder de groep 7 tot en met 12 jaar te verbeteren
Een meerderheid van deze bibliotheken geeft aan dat ze tevreden zijn over de samenwerking met partners en
over de aanwezige expertise van medewerkers in de bibliotheek. Echter, ze lopen ook tegen knelpunten aan
waarvan de voornaamste financiering en personele bezetting zijn. Hierdoor is de grens van wat sommige
bibliotheken kunnen behappen bereikt en blijft samenwerking met scholen soms beperkt tot een aantal scholen:
driekwart van de bibliotheken werkt samen met het primair onderwijs op leesbevordering maar ‘slechts’ een
derde van alle scholen wordt bereikt. Voor het optimaliseren van leesbevordering onder de leeftijdsgroep groep 7
tot en met 12 jaar komen we samengevat tot de volgende adviezen:
•
•
•
•
•
•

Bibliotheken in Zuid-Holland moeten duidelijke keuzes maken voor specifieke doelgroepen, zoals het primair
onderwijs, en kiezen uit de vele activiteiten die op het gebied van leesbevordering mogelijk zijn in plaats van
zoveel mogelijk een beetje te doen.
De urgentie van leesbevordering moet goed voor het voetlicht gebracht worden bij partners zodat structurele
financiering hoger op de agenda komt te staan, bijvoorbeeld bij de gemeente. Profilering is een must.
Voor een lange termijn aanpak dienen bibliotheken beleidsmatig in gesprek te blijven met gemeente en
onderwijs over ‘leesplezier’, preventie en financiering.
Talentontwikkeling en kwaliteit van de eigen medewerkers verdient de aandacht. Zo dient de leesconsulent
een adviseur en gesprekspartner voor het schoolteam te zijn in plaats van vooral met leerlingen aan de slag te
gaan zoals nu nog vaak gebeurt.
Ontwikkelingen die in het afgelopen jaar zijn ingezet en vanaf 2020 door bibliotheken opgepakt kunnen
worden, zijn de gezinsaanpak, bereik speciaal onderwijs, meertaligheid en de integrale aanpak van kinderen
met leesproblemen. Allen zaken waarop ingezet kan worden om geletterdheid onder kinderen te bevorderen.
Leer van elkaar als bibliotheken, van ‘best practices’ en mislukkingen.
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Samenvatting
Aanleiding en afbakening
De aanpak van laaggeletterdheid staat hoog op de politieke agenda en bibliotheken hebben in deze aanpak een
belangrijke rol. Geletterdheid onder de doelgroep 7 tot en met 12 jaar is hierbij interessant omdat de bevordering
van geletterdheid onder deze jonge doelgroep een sterk preventieve werking heeft op laaggeletterdheid binnen
de maatschappij als geheel. Daarom is voor dit onderzoek gekozen voor de volgende doelstelling:
Inzicht geven in hoe het is gesteld met de geletterdheid onder kinderen van 7 tot en met 12 jaar in Zuid-Holland, in
relatie tot het bibliotheek(net)werk.
We hebben ervoor gekozen om dit rapport af te bakenen tot lezen en leesbevordering omdat wij digitale
geletterdheid onder deze doelgroep al behandeld hebben in onze themarapportage digitale geletterdheid.
Hieronder volgen de gestelde onderzoeksvragen met een samenvatting van de uitkomsten per onderzoeksvraag.
De laatste onderzoeksvraag, ‘wat gaat goed, wat niet en wat kunnen bibliotheken nog doen om hun aanbod te
verbeteren op het gebied van gevorderde geletterdheid?’, is al meegenomen in de voornaamste conclusies en zal
hieronder niet worden herhaald.

Wat verstaan we onder geletterdheid van kinderen van 7 tot en met 12 jaar en wat is het belang?
Het uiteindelijke doel van het leesonderwijs op de basisschool is functionele geletterdheid: bijvoorbeeld een
simpele handleiding kunnen lezen of het schrijven van een stuk tekst om iets over te brengen aan anderen. Om
dit te bereiken wordt vanaf groep 4 ingezet op het ontwikkelen van gevorderde geletterdheid bij de kinderen. Ze
leren steeds beter technisch maar ook vloeiend en begrijpend lezen. Ze ontdekken de samenhang in teksten en
leren lees- en schrijfstrategieën te gebruiken en uiteindelijk, in groep 6, 7 en 8, complexere teksten te begrijpen.
Door gevorderde geletterdheid onder 7- tot en met 12-jarigen te stimuleren kan de toename van
basisschoolverlaters met een leesachterstand mogelijk tot stilstand worden gebracht. Dit heeft een sterk
preventieve werking hebben op het aantal toekomstige laaggeletterden in de samenleving. Aangezien uit cijfers
blijkt dat laaggeletterdheid nog steeds een probleem is in Nederland en ook, bovengemiddeld, in Zuid-Hollland en
grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen heeft, is een preventieve aanpak belangrijk. Bovendien is een
preventieve aanpak effectiever, en op langere termijn minder kostbaar, dan een curatieve aanpak.

Hoe is het gesteld met gevorderde geletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
In internationaal perspectief is de gevorderde geletterdheid onder kinderen goed te noemen. Deze geletterdheid
staat wel onder druk. Zo ziet de Onderwijsinspectie in 2018 dat steeds meer leerlingen van de basisschool komen
die niet goed kunnen lezen. Ook hun rekenen blijft achter. Daarnaast is de leesmotivatie onder Nederlandse
jongeren erg laag. Risicofactoren voor geletterdheid onder de leeftijdsgroep 7 tot en met 12 jaar zijn:
1.
2.
3.
4.

Onvoldoende kwaliteit leesonderwijs;
Dyslexie (eventueel in combinatie met andere stoornissen of beperkingen);
TOA (taalontwikkelingsachterstand, vertraagde taalontwikkeling, veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod);
TOS (taalontwikkelingsstoornis, achterblijvende én afwijkende taalontwikkeling veroorzaakt door een
neurobiologisch defect).

De kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland kan volgens specialisten nog verbeterd worden. Aangezien in
Nederland van de leeftijdsgroep 7 tot en met 12 jaar één op de vijf leerlingen in Zuid-Holland naar school gaat is
dit voor Zuid-Holland een belangrijk aandachtspunt. Uit onderzoek blijkt dat naast het formele leesonderwijs een
rijk taalaanbod voor kinderen, waaronder vrij lezen op school en in de vrije tijd, erg belangrijk is voor het bereiken
van gevorderde geletterdheid en nog meer aandacht verdient. Ouders hebben hierin een belangrijke rol. ZuidPagina 5 van 38

Holland is de provincie met absoluut gezien verreweg de meeste laaggeletterden in de beroepsbevolking waaruit
volgt dat er ook veel laaggeletterde ouders zijn. Dit is een risico want kinderen van laaggeletterde ouders hebben
een hogere kans op een taalontwikkelingsachterstand (TOA).

Waarom ligt er een taak voor bibliotheken op het gebied van gevorderde geletterdheid?
In de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van ‘Tel mee met Taal’ staan doelstellingen geformuleerd waar
bibliotheken een bijdrage aan moeten leveren. Met name op een preventieve aanpak als aanvulling op het
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en in samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs. De
Onderwijsraad en de raad voor Cultuur hebben in 2019 een advies uitgebracht voor een leesoffensief dat hierbij
aansluit: het realiseren van een samenhangend leesbevorderingsbeleid om de leesmotivatie, en daarmee de
geletterdheid, te bevorderen. Zij benadrukken hierbij het belang van de samenwerking tussen bibliotheken en
basisscholen. Ook het actieplan van de Taalunie biedt concrete voorstellen om het leesonderwijs te verbeteren,
onder andere met betrekking tot leesmotivatie. Daarbij wordt de Bibliotheek op school met name genoemd.
Daarnaast zijn er in 2019 door Curriculum.nu nieuwe opdrachten geformuleerd voor het taalonderwijs. Het team
dat zich hierbij gebogen heeft over het Nederlands stelt o.a.: ‘Het is belangrijk om leerlingen veel soorten teksten
te geven en veel leeskilometers te laten maken’. De bibliotheek is hierbij met haar collecties en kennis over lezen
maar ook als plek voor non-formeel en informeel leren een logische partner en een aanvulling op
onderwijsinstanties die gericht zijn op het formeel leren.
Dit alles past goed binnen de kerntaken geformuleerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(Wsob) waarbinnen de Bibliotheek een wettelijke basis en een opdracht heeft om te werken aan geletterdheid.

Wat doen bibliotheken in Zuid-Holland aan gevorderde geletterdheid?
Alle bibliotheken in Zuid-Holland bieden activiteiten aan voor leesbevordering in het primair onderwijs.
Belangrijke voorbeelden zijn: de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeswedstrijd, de Vakantiebieb, Nederland
Leest Junior en de Kinderjury. Vaak worden activiteiten door bibliotheken aangeboden onder de paraplu van de
Bibliotheek op school (dBos). Dit is een belangrijk landelijk programma vallend onder het actieprogramma ‘Tel
mee met Taal’.
Zowel binnen de Bibliotheek op school als daarbuiten, werken de openbare bibliotheek, de gemeente en
basisscholen samen op leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. In het kader van
leesbevordering zorgt de school ervoor dat kinderen kunnen lezen, door goed leesonderwijs te bieden. De
Bibliotheek maakt kinderen wegwijs in de wereld van boeken en lezen en stimuleert daarmee het vrij lezen op
school en in de vrije tijd. We zien dat ruim driekwart van de bibliotheken In Zuid-Holland werkt met dBos voor het
primair onderwijs, maar dat het bereik onder scholen nog relatief beperkt is: 1 op de 3 scholen. Verder zien we
dat er vooral samengewerkt wordt op het gebied van leesbevordering, meer dan op informatievaardigheden en
mediawijsheid.
Kinderen met leesproblemen, en hun ouders en leerkrachten, kunnen bij de bibliotheek terecht voor collectie,
advies en activiteiten in het Makkelijk Lezen Plein. Veel bibliotheken verbinden via de VoorleesExpress
vrijwilligers aan kinderen met een taalachterstand en hun ouders. Ook promoten zij het gebruik van de leesgame
Yoleo en kunnen kinderen met een leesbeperking gebruik maken van gesproken boeken via de dienst Superboek.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Probiblio, de ondersteuningsorganisatie van bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, is door de
provincie Zuid-Holland gevraagd om een aantal onderzoeken uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in
relatie tot het bibliotheeknetwerk. Dit onderzoek gaat over geletterdheid onder de jeugd. Specifiek gaat het om
leesbevordering onder kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. Dit rapport vormt hiermee een aanvulling op
het rapport geletterdheid jeugd nul tot en met zes jaar dat Probiblio in 2018 heeft verzorgd.
Hiervoor is gekozen omdat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke agenda staat en bibliotheken in
deze aanpak een belangrijke rol spelen. Evenals voor de groep nul tot en met zes jaar is geletterdheid onder
kinderen van zeven tot en met twaalf jaar, gevorderde geletterdheid, daarbij erg interessant omdat de
bevordering van geletterdheid onder deze jonge doelgroep een sterk preventieve werking heeft op
laaggeletterdheid binnen de maatschappij als geheel.

1.2 Afbakening
Naast de ‘traditionele’ definitie van geletterdheid, gericht op lezen en schrijven, is daar de laatste jaren nog een
extra dimensie aan toegevoegd, namelijk ‘digitale geletterdheid’. Deze term is onderdeel van het bredere model
met 21e eeuwse vaardigheden. De vaardigheden mediawijsheid, computational thinking, ICT basisvaardigheden
en informatievaardigheden vormen gezamenlijk ‘digitale geletterdheid’. Met de snelle digitalisering en
medialisering van onze maatschappij is digitale geletterdheid steeds belangrijker geworden voor burgers om mee
te kunnen doen in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om op jonge leeftijd deze vaardigheden op te
doen. In onze themapublicatie Digitale Geletterdheid uit 2018 is uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp
waarbij ook gekeken is naar (jonge) kinderen. We hebben ervoor gekozen om dit rapport af te bakenen tot lezen
en leesbevordering. Niet omdat digitale geletterdheid niet belangrijk is, integendeel, maar omdat in onze
themapublicaties tot nu toe lezen en leesbevordering onder 7- tot en met 12-jarigen nog niet is opgepakt.
Voor wat betreft de relatie tussen leesbevordering en online lezen is het nog wel belangrijk om het volgende mee
te nemen. Lezen op papier is anders dan online lezen. Maar de belangrijkste voorspeller van digitaal begrijpend
lezen is nog altijd gewoon begrijpend kunnen lezen. Goede begrijpende lezers hebben een goede woordenschat.
Voor digitaal geletterde leerlingen kun je als leraar voortbouwen en vertrouwen op de kennis die je in huis hebt
om kinderen goed te leren lezen. Maar waar je voorheen bijvoorbeeld aandacht besteedde aan een woord
opzoeken in een woordenboek, verschuif je dit soort accenten naar digitale teksten en online vaardigheden.
Beschikbaarheid van digitale middelen op school is al een logische eerste stap om aan digitale geletterdheid te
werken. Daarmee ontdekt het jonge kind de functies van geschreven taal.
Kinderen in de bovenbouw kunnen al leren werken met hyperteksten. Het navigeren naar een geschikte tekst is
een kunst op zich, die de leerlingen tot zich moeten nemen. Voor zwakkere lezers is een online tekst met veel
links te complex. Online lezen vraagt dus om kritisch en begrijpend kunnen lezen, vaardigheden die al in het
curriculum zijn verwerkt.
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1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het onderzoek is: Inzicht geven in geletterdheid onder kinderen van 7 tot en met 12 jaar in
Zuid-Holland, in relatie tot het bibliotheek(net)werk.
Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat verstaan we onder geletterdheid van kinderen van 7 tot en met 12 jaar en wat is het belang van deze
geletterdheid? - Hoofdstuk 2.
2. Hoe is het gesteld met gevorderde geletterdheid (geletterdheid 7- t/m 12-jarigen) in Nederland en specifiek in
Zuid-Holland? - Hoofdstuk 3.
3. Waarom ligt er een taak voor bibliotheken op het gebied van gevorderde geletterdheid? - Hoofdstuk 4.
4. Wat wordt er ondernomen door bibliotheken in Nederland en Zuid-Holland op het gebied van gevorderde
geletterdheid? – Hoofdstuk 5.
5. Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen bibliotheken
nog meer doen om hun aanbod te verbeteren voor gevorderde geletterdheid? - Hoofdstuk 6.

1.4 Methode van onderzoek
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft Probiblio gekozen voor deskresearch en expert interviews.
Desk Research
Probiblio heeft hiervoor informatie verzameld uit bestaande onderzoeken, beleidsstukken, papers en artikelen
met het onderwerp geletterdheid onder jonge kinderen waarbij zowel is gekeken naar het onderwerp in zijn
algemeenheid als naar de specifieke situatie in Zuid-Holland. De deskresearch was hierbij gericht op alle vijf
onderzoeksvragen die hierboven zijn benoemd.
Expert interviews
Om inzicht te krijgen in hoe de aanpak van geletterdheid onder 7- t/m 12-jarigen door bibliotheken nog verbeterd
kan worden zijn interviews gehouden met de volgende personen:
•
•
•
•
•

Kees Broekhof, Senior adviseur en expert laaggeletterdheid bij onderzoeksbureau Sardes
Astrid van Dam, Adviseur de Bibliotheek op school Nederland (SPN) en Consulent onderwijs Hengelo
Mirjam Vancrayelynghe, teamleider educatie & sociaal domein van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Stieneke Eising, opleidingscoördinator Basisvaardigheden KB / HRD Kunst van Lezen
Linda Haagsma: leescoördinator op basisschool de Klim-Op in Capelle aan de IJssel
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2. Omschrijving en belang geletterdheid onder zeven- tot en met twaalfjarigen
In dit hoofdstuk geven we een nadere omschrijving van geletterdheid en meer specifiek wat we verstaan onder
geletterdheid onder kinderen van 7 tot en met 12 jaar en wat het belang hiervan is.

2.1 Wat verstaan we onder geletterdheid van kinderen van zeven tot en met twaalf jaar?
Op Wikipedia vinden we een uitgebreide omschrijving van geletterdheid:
Geletterdheid omvat vele facetten en is ruimer dan ‘kunnen lezen en schrijven’. Het is de competentie om
met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken.
Het begrip geletterdheid betekent veelal het kennisniveau van het gesproken en geschreven woord, alsmede het
kunnen overbrengen en begrijpelijk maken van informatie door middel van verschillende soorten media.
Concreet betekent geletterd zijn:
• via taal kunnen communiceren en informatie verwerken,
• met cijfermatige en grafische gegevens kunnen omgaan.
Wanneer het gebruik van internet en multimedia centraal wordt gesteld, spreekt men van digitale geletterdheid.
Geletterd zijn, is belangrijk om in de samenleving zelfstandig te kunnen functioneren in diverse rollen en posities.
Het is noodzakelijk om kennis en groeipotentieel te ontwikkelen.
Kijken we naar de geletterdheid van kinderen tot en met 12 jaar, waar de vorming van geletterdheid voor een
belangrijk deel plaatsvindt, dan kunnen we de volgende onderverdeling maken naar leeftijd1:
1.
2.

3.

Ontluikende geletterdheid. Dit is het eerste begin waarin geschreven taal een rol gaat spelen in het leven van
een kind. Hierbij gaat het om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Beginnende geletterdheid. Dit is het groeiende inzicht in de functies van geschreven taal, inzicht in het
alfabetisch schrift en het verband tussen gesproken en geschreven taal. Een kind in deze fase leert
eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven.
Hierbij gaat het om kinderen in groep 1, 2 en 3 (4 t/m 6 jaar).
Gevorderde geletterdheid. In deze fase gaan kinderen steeds sneller woorden herkennen en betekenis
toekennen aan geschreven taal. In deze fase ontwikkelt zich het werken met teksten en het omzetten van
gedachten en ideeën in geschreven taal. Hierbij gaat het om kinderen in groep 4 tot en met 8 (7 t/m 12 jaar).

Het beoogde eindresultaat van 1 tot en met 3 is functionele geletterdheid: dit wil zeggen dat een kind aan het
einde van de basisschool in staat is om geschreven taal te lezen en schrijven, ook digitaal, in situaties in het
maatschappelijk leven. Denk hierbij aan het lezen van een handleiding.
Ontluikende en beginnende geletterdheid is uitgebreid behandeld in de themapublicatie Geletterdheid jeugd 0-6
jaar (Probiblio, 2018). In dit rapport gaan we nog wel wat dieper in op de eindfase van beginnende geletterdheid,
via technisch lezen, maar we richten ons vooral op gevorderde geletterdheid. Dit betreft de leeftijdsgroep 7 tot
en met 12 jaar, oftewel groep 4 tot en met 8 van de basisschool, waarbij we ons vooral op het leesonderwijs en
leesbevordering richten als belangrijke bouwstenen van geletterdheid (zie ook par. 1.2).
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2.2 Leesonderwijs
Het uiteindelijke doel van leesonderwijs op de basisschool is het ontwikkelen van leesvaardigheid om te leren.
Van de Mortel & Bouwman2 onderscheidt drie niveaus in leesvaardigheid:
•
•
•

vlot of technisch lezen: de vaardigheid van het omzetten van letters in klank, woorden en zinnen;
vloeiend lezen: het tijdens het lezen snel en automatisch woorden herkennen, hun betekenis afleiden en de
juiste klemtoon leggen;
begrijpend lezen: complexere teksten begrijpen.

Aanvankelijk lezen: in groep 3 nadruk op technisch lezen
In de fase van beginnende geletterdheid – in de groepen 1 tot en met 3 – oriënteren leerlingen zich op
geschreven taal; er wordt gewerkt aan een toenemend taalbewustzijn en op oriëntatie op geschreven taal. Dat
biedt een basis vanwaar kinderen vanaf groep 3 leren dat letters klanken kunnen weergeven. Ze krijgen zicht op
het verband tussen gesproken en geschreven taal; ontdekken het principe van het alfabetisch schrift en leren de
elementaire leeshandeling uit te voeren. Vanaf groep 3 leert een kind woord-voor-woord te lezen (technisch
lezen). Er wordt begonnen met simpele woorden als ‘maan, roos, vis‘, van vaak maar 1 lettergreep. Geleidelijk
oefent het kind met steeds langere woorden en leert hij of zij hele zinnen te bouwen. We spreken in dit kader van
aanvankelijk lezen wat de eindfase is van beginnende geletterdheid.
Gevorderde geletterdheid: voortgezet lezen in groep 4 en 5, naast technisch ook vloeiend lezen
Het technisch lezen staat in groep 4 en 5 in het teken van het leren decoderen van teksten waarin bepaalde
leesmoeilijkheden voorkomen. Daarnaast staat het vloeiend lezen centraal, want vloeiend lezen is de brug tussen
technisch en begrijpend lezen. Als de techniek van het leren lezen minder inspanning vraagt, ontstaat er bij
leerlingen ‘meer’ denkruimte’ voor de inhoud van de tekst en gaan teksten steeds meer betekenis krijgen. In de
middenbouw wordt dan ook de overstap gemaakt naar meer zelf (methodisch ondersteund) begrijpend lezen.
Gevorderde geletterdheid: voortgezet lezen in groep 6,7 en 8, vloeiend en begrijpend lezen
Het is belangrijk om in de bovenbouw de vaardigheid van technisch lezen te onderhouden om achteruitgang te
voorkomen. De aandacht verschuift wel naar lezen om te leren. Daarom staan vloeiend en begrijpend lezen
centraal. Voor goed onderwijs in begrijpend lezen zijn rijke teksten nodig die aantrekkelijk zijn en goed
opgebouwd3. Bij een aanpak als ‘Close reading’4 maakt men bijvoorbeeld gebruik van prentenboeken en teksten
die complex en toch interessant zijn voor kinderen. De leerkracht daagt de leerlingen uit om na te denken over de
tekst en de tekst echt te doorgronden, door deze meerdere keren op verschillende manieren te lezen met
tekstgerichte stimulerende vragen. Door samen te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst komen
leerlingen tot diep tekstbegrip. Uiteraard is extra instructie en afgestemde begeleiding nodig voor leerlingen bij
wie de leesontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt.

2.3 Het belang van geletterdheid onder kinderen van zeven tot twaalf jaar
Lezen is de basis van alles en daarmee een basisvaardigheid. Wie laaggeletterd is, loopt in onze samenleving
tegen tal van obstakels aan en is niet of minder goed in staat om mee te doen. In de Themapublicatie
geletterdheid jeugd 0-6 jaar (Probiblio, 2018) is het belang van preventie en zo jong mogelijk beginnen met
voorlezen al aan de orde gekomen.
Een grote leesvaardigheid, en daaruit volgend gevorderde geletterdheid, heeft voor kinderen voordelen waar zij
de rest van hun leven plezier van hebben, want zij vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en
hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan5. Daarentegen vergroot beperkte leesvaardigheid het
risico op laaggeletterdheid, een fenomeen dat grote individuele en maatschappelijke gevolgen heeft.
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Stichting Lezen & Schrijven hanteert de volgende definitie van laaggeletterdheid6:
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het
begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse
maatschappij te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau vmbo of
niveau mbo-2/3 (niveau 2F). Ze hebben bijvoorbeeld problemen met:
•
•
•
•
•
•
•
•

formulieren invullen, bijv. zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting;
straatnaamborden lezen;
voorlezen aan (klein)kinderen / (verjaardags)kaart schrijven;
geld opnemen bij een pinautomaat;
vertrektijden van de trein opzoeken;
ondertitels lezen;
recepten uit een kookboek lezen;
lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders,
bijsluiters medicijnen.

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn doorgaans geen analfabeten. Ze kunnen
wel lezen en schrijven maar hebben dusdanig moeite met taal dat ze
moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Vaak hebben ze ook
moeite met rekenen en zijn zij zwak op het gebied van digitale vaardigheden7.
Laaggeletterdheid heeft daarmee grote gevolgen voor mensen zelf, maar het is ook een maatschappelijk
probleem. Laaggeletterden hebben minder vaak werk, zijn minder vaak maatschappelijk actief en hebben vaker
een slechtere gezondheid en leven vaker in armoede. Voor meer informatie over laaggeletterdheid in ZuidHolland verwijzen wij naar de themarapportage laaggeletterdheid (Probiblio, 2018) die in opdracht van de
provincie Zuid-Holland is opgesteld.
Naast de gevolgen die laaggeletterdheid heeft voor individuen, gezinnen en maatschappij is er ook de
verontrustende ontwikkeling gaande dat laaggeletterdheid de afgelopen jaren toeneemt. Hier zijn meerdere
redenen voor: vergrijzing, nieuwkomers en jongeren6. Als we ons beperken tot de laatste groep blijkt volgens de
onderwijsinspectie (2018) dat er nog steeds veel jongeren van school gaan met te lage basisvaardigheden. De
Onderwijsinspectie ziet de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed
kunnen lezen. Ook hun rekenvaardigheden blijven achter. Daarnaast is de leesmotivatie onder Nederlandse
jongeren erg laag. Maar 31% van de leerlingen vindt lezen7a. Verder heeft 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland
een leesachterstand: een leesniveau waarbij zij een verhoogd risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer
‘laaggeletterd’ te vallen7b.
Door het lezen te stimuleren bij kinderen in de basisschoolleeftijd, kan de recente toename van
basisschoolverlaters met een leesachterstand tot stilstand worden gebracht. Curatief ingrijpen op latere leeftijd is
lastiger en kostbaarder dan preventief op jongere leeftijd aan de slag te gaan. Bovendien zal alleen een curatieve
aanpak het probleem van laaggeletterd op langere termijn niet oplossen, aangezien daarmee slechts een klein
deel van het aantal laaggeletterden wordt bereikt. Een rekenvoorbeeld van Kees Broekhof (expert
laaggeletterdheid bij onderzoeksbureau Sardes) in Trouw laat dit zien8 :
Dweilen met de kraan open, dat is de huidige strijd tegen laaggeletterdheid. Een eenvoudige rekensom laat dit
zien. Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden, 15 procent van de bevolking. Het nationaal programma ‘Tel
Mee Met Taal’ heeft als doel om dat aantal in de periode 2016-2018 met 45.000 terug te brengen. In diezelfde
periode worden ruim 500.000 kinderen geboren. Als daarvan 15 procent laaggeletterd wordt, is dat een aanwas
van 75.000 nieuwe laaggeletterden. […….] Laaggeletterden zijn berucht moeilijk te bereiken en de opbrengsten
van taalcursussen zijn schamel. Het percentage laaggeletterden is sinds 1994 zelfs gestegen van 9,4 procent tot de
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huidige 15 procent van de bevolking. Van de curatieve aanpak (het ‘genezen’ van laaggeletterdheid via cursussen)
moeten we dus niet veel verwachten. Alleen een preventieve aanpak kan een duurzame oplossing bieden.

2.4 Samenvatting hoofdstuk 2
Concreet betekent geletterd zijn: via taal dusdanig kunnen communiceren en informatie verwerken dat je
volwaardig mee kunt draaien in de samenleving. In de leeftijdsgroep van zeven tot en met twaalf jaar, waarin
geletterdheid nog volop in ontwikkeling is, spreken we van gevorderde geletterdheid. Het leesonderwijs speelt
hierin een belangrijke rol.
Het uiteindelijke doel van het leesonderwijs in het primair onderwijs is het ontwikkelen van leesvaardigheid om te
leren. In de groepen 1 tot en met 3 wordt de basis gelegd voor het functionele leesonderwijs. Ze leren in deze
fase de beginselen van het lezen en schrijven waarbij een start wordt gemaakt met technisch lezen. Vanaf groep 4
ontwikkelen kinderen gevorderde geletterdheid: ze leren steeds beter technisch maar ook vloeiend en begrijpend
lezen. Ze ontdekken de samenhang in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën te gebruiken en uiteindelijk, in
groep 6, 7 en 8, complexere teksten te begrijpen. Hiermee dient een kind aan het eind van het basisonderwijs
functioneel geletterd te zijn. Denk hierbij aan het kunnen lezen van een simpele handleiding of het schrijven van
een stuk tekst om iets over te brengen aan anderen.
Wie laaggeletterd is, loopt in onze samenleving tegen tal van obstakels aan en is niet of minder goed in staat om
mee te doen, zowel analoog als in een digitale omgeving. Dat heeft grote individuele en maatschappelijke
gevolgen. Door het lezen te stimuleren bij kinderen in de basisschoolleeftijd, kan de toename van
basisschoolverlaters met een taalachterstand tot stilstand worden gebracht wat op termijn een preventieve
werking heeft op laaggeletterdheid in de samenleving. Curatief ingrijpen op latere leeftijd is lastiger en
kostbaarder dan preventief op jongere leeftijd aan de slag te gaan. Alleen een preventieve aanpak kan een
duurzame oplossing bieden en dat maakt aandacht voor leesbevordering voor (jonge) kinderen zo belangrijk.
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3. Geletterdheid: de huidige situatie onder zeven- tot en met twaalfjarigen in
Nederland en Zuid-Holland
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de risicofactoren die van invloed zijn op geletterdheid onder kinderen van 7
tot en met 12 jaar en mogelijk leesproblemen veroorzaken. Vervolgens kijken we naar de specifieke situatie van
Zuid-Hollandse leerlingen in het primair onderwijs.

3.1 Belangrijke risicofactoren voor de geletterdheid van zeven- tot en met twaalfjarigen
3.1.1 Kwaliteit leesonderwijs
Het feit dat bijna een kwart van de leerlingen met onvoldoende leesvaardigheid naar het voortgezet onderwijs
gaat, komt volgens lector Vernooy niet alleen door sociaal economische achtergrond, slechte lesmethodes of
omdat er opeens zoveel meer dyslecten zijn, maar vooral door kwaliteitsproblemen in het onderwijs – in het
bijzonder op het gebied van instructie. Hij pleit voor deskundige leerkrachten die de leesmethode effectief
gebruiken, voor preventieve interventies bij risicokleuters en extra aandacht voor zwakke lezers9, 10.
Ook Kees Broekhof stelt vast dat een preventieve aanpak nodig is om laaggeletterdheid op de lange termijn
substantieel terug te dringen11. Het gaat er dan om ervoor te zorgen dat kinderen goede lezers worden (kunnen
lezen) en dat zij gemotiveerd blijven om te lezen (willen lezen). Het is, in vergelijking met cursussen voor
laaggeletterde volwassenen, relatief eenvoudig en goedkoop om al die kinderen te bereiken. Er hoeft geen apart
systeem voor ingericht te worden, omdat de kinderen in principe allemaal bereikt kunnen worden via bestaande
voorzieningen als het consultatiebureau, de kinderopvang, het onderwijs en de bibliotheek. Maar deze partijen
moeten dan wel leesbevorderingsbeleid hoog op de agenda zetten en houden.
3.1.2 Leesproblemen en dyslexie
Bij ongeveer 4% van de leerlingen is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie12. Stichting Dyslexie Nederland
definieert in 2016 dyslexie als volgt:
Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van
accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een
lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.
In de definitie wordt gesproken van een specifieke leerstoornis zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Dat wil
zeggen: het probleem doet zich voor op een bepaald leergebied, zoals (technisch) lezen, maar niet op andere
leergebieden. Al kan het leesprobleem natuurlijk wel het leren in andere vakgebieden belemmeren. De
problemen met technisch lezen kunnen immers effect hebben op het leesbegrip. Het leesprobleem kan niet
verklaard worden door een andere stoornis en is niet het gevolg van beperkt onderwijs of een zeer taalarme
omgeving. Bovendien moeten de leesproblemen hardnekkig zijn gebleken om van dyslexie te kunnen spreken:
ondanks goede, extra begeleiding en interventie in het onderwijs blijven de problemen bestaan.
Bij leerlingen met dyslexie valt vooral op dat zij een traag leestempo hebben. In een relatief transparant en
regelmatig schriftsysteem zoals het Nederlands kunnen ook leerlingen met dyslexie na enige tijd dikwijls min of
meer foutloos lezen. Technisch en vloeiend lezen blijft echter moeizaam. Dit kan het leesbegrip van informatieve
teksten en verhalen belemmeren.
Volgens Professor van der Leij wordt bij bestrijding van dyslexie de strijd tegen laaggeletterdheid zo
vroeg mogelijk ingezet13. Dyslexie en laaggeletterdheid zijn posities aan de onderkant van geletterdheid
waartussen alleen onderscheid gemaakt kan worden op basis van een en hetzelfde instrument: het verschil in
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invloed van intensieve, vroegtijdige, langdurige en doelgerichte interventies. Hij stelt dan ook dat ‘Dyslexie is wat
er overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden’.
3.1.3 Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en taalontwikkelingsachterstand (TOA)
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kenmerkt zich door een achterblijvende én afwijkende taalontwikkeling. De
oorzaak van TOS ligt in een neurobiologisch defect, er is geen duidelijke verklaring vanuit een afwijkend verloop
van de (zintuiglijke) ontwikkeling van het kind of vanuit onvoldoende taalaanbod.
Onder een taalontwikkelingsachterstand (TOA) wordt verstaan: een achterblijvende taalontwikkeling als gevolg
van onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving.
TOA komt volgens deskundigen in Nederland bij ongeveer 25% van de kinderen voor en kenmerkt zich door een
vertraagde ontwikkeling van de taal. Het kind gebruikt taal die niet passend is bij de leeftijd, maar hoort bij
jongere kinderen. Dit in tegenstelling tot TOS waarbij de taalontwikkeling ook kwalitatief anders verloopt.
Kinderen met TOA profiteren niet optimaal van het onderwijsaanbod en hun prestaties blijven achter. TOA heeft
een goede prognose als het taalaanbod verbetert. Hierin kunnen bibliotheken een belangrijke rol spelen.

Oorzaak

TOS
Neurologisch defect bij kind zelf

TOA
Onvoldoende taalaanbod uit omgeving

Symptomen Uit zich in probleem met (1 of meerdere
symptomen): taalbegrip, taalproductie,
klankontwikkeling, grammatica,
woordenschat of feitelijk gebruik taal

Langzame ontwikkeling van de taal

Prevalentie Circa 5% tot 12% van kinderen < 7 jaar

Circa 25% van de kinderen in Nederland

Prognose

Als het taalaanbod verbetert is er een
goede prognose op inhalen achterstand

Hardnekkig, negatieve gevolgen voor:
ouder-kindrelatie, sociale relaties,
depressie/ angststoornis/ sociale fobie,
schoolsucces en maatschappelijk
functioneren

JGZ-Richtlijn taalontwikkeling, TOS en TOA. Bron: C.I. Lanting, M.S. de Wolff, K. Wiefferink, N. Uilenburg (2018).

Hieronder volgen drie onderwerpen die van invloed zijn op een TOA: “the 30 million word gap”, laaggeletterdheid
ouders en meertaligheid.
The 30 million word gap: het belang van woordenschat
In onze themapublicatie geletterdheid jeugd 0-6 jaar is uitgebreid aandacht besteedt aan de 30 million word gap.
Aangezien dit ook van belang is voor geletterdheid onder 7 t/m 12-jarigen volgt hieronder een samenvatting.
Voor meer informatie verwijzen wij naar bovenstaande themapublicatie.
Onderzoek toont aan dat gezinnen sterk uiteenlopen in de hoeveelheid en kwaliteit van taal die wordt gesproken.
Dat begint al op jonge leeftijd. De Amerikaanse onderzoekers Hart & Risley onderzochten hoe ouders omgaan
met baby’s in de periode waarin zij leren praten14. Het bleek dat er in sommige gezinnen veel meer gepraat werd
dan in andere. Het verschil tussen de gezinnen waar het minst gepraat werd en de gezinnen waar het meest
gepraat werd, was ongeveer een op drie. Na vier jaar betekent dit dat een kind uit een gezin waar veel gepraat
wordt 30 miljoen woorden meer heeft gehoord dan een kind uit een ‘zwijgzaam’ gezin. Dit wordt de kloof van 30
miljoen (the 30 million word gap) genoemd.
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De gevolgen voor de woordenschatontwikkeling zijn
enorm. Kinderen uit gezinnen waar weinig gepraat
wordt, hebben in die eerste jaren veel minder kans om
een flinke woordenschat te ontwikkelen. De zwakke
talige omgeving thuis resulteert dus in een
achterstand bij de start op school en die achterstand is
later bijna niet meer in te halen. Om in de eerste
schooljaren een achterstand van 2.000 woorden in te
halen, moeten kinderen 3.000 woorden leren: 1.000
om niet verder achter te gaan lopen en 2.000 om de
kloof te overbruggen. Om dit te bereiken via
intentioneel woordenschatonderwijs wordt als
onhaalbaar gezien. De kans dat dit met vrij lezen en
leesplezier wordt bereikt, is veel groter en daar zit de
expertise van bibliotheken.
Laaggeletterdheid ouders
Notten en Wijs geven aan dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders minder goed
presteren op school op het gebied van taal dan kinderen die opgroeien in hooggeletterde gezinnen15. Een deel
van deze relatie wordt verklaard door de sociaaleconomische status van het gezin, vooral het opleidingsniveau
van de ouders, en andere gezinskenmerken zoals een migratieachtergrond. De geboden leesopvoeding verklaart
een deel van de relatie tussen laaggeletterdheid en taalprestaties. Dus kinderen uit laaggeletterde gezinnen
presteren deels minder goed op school doordat er thuis minder leesbevordering is. Want wanneer er thuis weinig
aandacht is voor lezen en schrijven of wanneer de lees- en schrijfvaardigheden beperkt zijn, is de kans groot dat
kinderen al een achterstand hebben in deze vaardigheden aan het begin van hun schoolcarrière.
Kinderen imiteren nu eenmaal het gedrag van hun ouders16. Dus wanneer ouders niet veel lezen, zullen kinderen
dit voorbeeldgedrag overnemen. Laaggeletterde ouders hebben vaak te weinig vaardigheden, plezier en
motivatie om te lezen, waardoor de kans groot is dat hun kinderen dit ook niet hebben. Ook is het aannemelijk
dat laaggeletterde ouders minder in staat en gemotiveerd zijn om hun kinderen leesbegeleiding te bieden, door
bijvoorbeeld samen een boek te lezen. Kinderen in laaggeletterde gezinnen zullen daardoor minder gestimuleerd
worden bij het ontwikkelen van hun woordenschat. En omdat laaggeletterde ouders zelf nauwelijks lezen of
voorlezen zal het aanbod van boeken in huis beperkt zijn. Hierdoor worden kinderen minder geprikkeld om te
gaan lezen, wat een negatieve invloed kan hebben op hun geletterdheid.
Meertaligheid
Men heeft lange tijd gedacht dat het spreken van meerdere talen voor verwarring zou zorgen bij kinderen. Men
was bang dat een tweede taal teveel ruimte zou innemen ten koste van de ‘moedertaal’. Meertalige kinderen
verwerven hun talen echter niet op dezelfde manier als ééntalige kinderen. Het kind loopt niet achter, maar zit in
een andere ontwikkelingsfase van het verwervingsproces van de schooltaal. Daardoor zijn de zinnen niet altijd
grammaticaal correct en is de schooltaalwoordenschat kleiner17. Vooral voor kinderen die op latere leeftijd
immigreren, vormt de moedertaal de basis om de nieuwe taal te leren.
Meertaligheid op zich is dus geen risicofactor voor de geletterdheid van jonge kinderen. Wat wel opvalt is dat
kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven in de ene taal, ook moeite hebben in de andere taal. Een
goede taalontwikkeling in de thuistaal is dus van groot belang voor de taalontwikkeling in het Nederlands.
Wanneer de ontwikkeling in de thuistaal niet voldoende aandacht krijgt, wat we in de praktijk zien gebeuren,
heeft dat ook gevolgen voor de schooltaal.
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3.2 Wat is de situatie in Nederland en Zuid-Holland?
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het voor de geletterdheid van kinderen belangrijk is dat ze een ‘rijke’
taalomgeving hebben met voldoende taalaanbod. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het leesonderwijs
op basisscholen. Vrij lezen en voorlezen zijn goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter, uit onderzoek
blijkt dat:
•
•

het leesplezier afneemt in de hogere groepen18;
in groep 8 bijna een kwart van de leerlingen thuis zelden of nooit een boek leest8.

Basisschoolleerlingen gaan minder lezen naarmate ze ouder worden. In groep 4 leest 41% van de kinderen iedere
dag thuis voor zijn plezier. In groep 8 is dat percentage bijna gehalveerd, 23%. Vooral de jongens geven het op: in
groep 4 leest 34% van de jongens dagelijks, in groep 8 is dat nog maar 18% (tegenover 28% van de meisjes) 10. Hoe
minder kinderen gaan lezen, hoe meer hun taalontwikkeling achterblijft.
Vernooy stelt dat de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland niet optimaal is (zie ook par. 3.1.1). Er zijn
hierover geen precieze cijfers beschikbaar voor Zuid-Holland maar er is geen reden om aan te nemen dat het in
Zuid-Holland beter gesteld is dan in Nederland als geheel. Verder weten we dat ruim 1 op de 5 van de 7- tot en
met 12-jarigen in Nederland in Zuid-Holland wonen (CBS, regionale kerncijfers 2018). Als we bovenstaande twee
punten combineren kan je stellen dat het leesonderwijs voor veel kinderen in Zuid-Holland niet optimaal is.
Daarnaast zien we dat kinderen die in laagtalige gezinnen opgroeien een groter risico lopen op een lager niveau
van geletterdheid. Een van de factoren die hierbij een rol speelt, en waarover cijfers beschikbaar zijn, is de
geletterdheid van ouders. Alhoewel dit zeker niet de enige verklarende factor is, kunnen we wel stellen dat
kinderen uit gezinnen met laaggeletterde ouders een groter risico lopen op een taalachterstand (zie ook
paragraaf 3.1.3).
In onze themarapportage laaggeletterdheid gaan we dieper in op laaggeletterdheid onder volwassenen in
Nederland en de provincie Zuid-Holland. Samengevat kunnen we daar het volgende uit halen. In een grootschalig
internationaal OESO-Onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen is in 2012 vastgesteld dat Nederland
1,3 miljoen laaggeletterden telt in de leeftijd van 16 – 65 jaar19. Dat is 11,9% van de beroepsbevolking. Dit
onderzoek voor Nederland als geheel is door het ROA (Universiteit Maastricht) vertaald naar provincies en
gemeenten met als doel de regionale spreiding van laaggeletterdheid in Nederland inzichtelijk te maken20. Voor
Zuid-Holland komen zij uit op een geschat percentage van 15% laaggeletterdheid onder de beroepsbevolking
waarmee Zuid-Holland, procentueel gezien, op de tweede plaats komt achter Flevoland (16,2%). Daarmee is de
kans groter dan gemiddeld in Nederland dat een kind uit een gezin komt met laaggeletterde ouders. Absoluut
gezien betekent bovenstaande 15% rond de 350.000 laaggeletterden in de beroepsbevolking in Zuid-Holland
waarmee dit de provincie is met verreweg de meeste laaggeletterden in Nederland. Onderstaand overzicht geeft
een goed beeld van de spreiding van laaggeletterdheid in de gemeenten in Zuid-Holland.
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Spreiding laaggeletterdheid in Zuid-Holland

Koplopers met een geschat risico van meer dan 16% laaggeletterdheid zijn:
•
•
•
•

Rotterdam
Schiedam
Den Haag
Dordrecht

Vervolgens zien we ook een grote groep gemeenten waarbij het risico tussen 13% en 16% ligt, dus nog steeds
bovengemiddeld in Nederland (gemiddeld is 11,9%).
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3.3 Samenvatting hoofdstuk 3
Een taalachterstand bij 7- t/m 12-jarigen kan veroorzaakt worden door o.a.:
1
2
3
4

onvoldoende kwaliteit leesonderwijs,
dyslexie (eventueel in combinatie met andere stoornissen of beperkingen),
TOA (een langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal),
TOS (een achterblijvende én afwijkende taalontwikkeling).

De kwaliteit van het leesonderwijs speelt een belangrijke rol en kan, volgens lector Vernooij en specialist
laaggeletterdheid Kees Broekhof, nog verbeterd worden in Nederland. We weten dat ruim een vijfde van de 7t/m 12-jarigen in Nederland in Zuid-Holland woonachtig is en naar school gaat. Met andere woorden, qua
absolute aantallen, zijn er erg veel schoolgaande kinderen in Zuid-Holland voor wie de kwaliteit van het
leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt is.
Uit onderzoek blijkt verder dat er naast het formele leesonderwijs meer nodig is voor het inhalen van
taalachterstanden en het bereiken van gevorderde geletterdheid, namelijk vrij lezen op school en lezen in de vrije
tijd. Een rijk taalaanbod voor kinderen is namelijk belangrijk om te zorgen voor een acceptabel niveau van
gevorderde geletterdheid rond de leeftijd van 12 jaar: functionele geletterdheid (zie hoofdstuk 2).
Ouders hebben hierin een belangrijke rol. Laaggeletterde ouders zijn een risico voor de geletterdheid van
kinderen omdat het de kans op een taalontwikkelingsachterstand (TOA) bij kinderen vergroot. Zuid-Holland is de
provincie met, absoluut gezien, verreweg de meeste laaggeletterden in de beroepsbevolking waaruit volgt dat er
ook veel laaggeletterde ouders zijn. Bibliotheken kunnen een grote rol spelen om het onderwijs en
(laagtaalvaardige) ouders te ondersteunen bij het verbeteren van het taalaanbod voor kinderen en de
(preventieve) aanpak van leesproblemen, dus bij bovenstaande punten 1,2 en 3.
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4

De taak van de bibliotheek op het gebied van gevorderde geletterdheid en
leesbevordering

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat lezen belangrijk is voor de taalontwikkeling en dat vrij lezen daartoe
bijdraagt. We kijken in dit hoofdstuk naar de wettelijke taak en de ‘karakteristieken’ van de bibliotheek en welke
rol daarbinnen is weggelegd voor de bibliotheek in het bevorderen van lezen en leesplezier en daarmee van
gevorderde geletterdheid onder 7 t/m 12-jarigen.

4.1

Kerntaken van de bibliotheek en het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) die sinds 2015 van kracht is, zijn vijf kerntaken van
bibliotheken vastgelegd, ‘die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke
kansen van het algemene publiek’:
1.
2.
3.
4.
5.

ter beschikking stellen van kennis en informatie;
bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
organiseren van ontmoeting en debat;
laten kennis maken met kunst en cultuur.

Het werken aan geletterdheid in de samenleving door bibliotheken levert een wezenlijke bijdrage aan het
realiseren van de hierboven genoemde wettelijke taken. In hoofdstuk twee hebben we gezien wat geletterdheid
inhoudt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en waarom het lezen zo belangrijk is voor deze doelgroep, met
name in het kader van de preventie van laaggeletterdheid op latere leeftijd.
Verder is in 2015 het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ opgezet door de departementen OCW, VWS en SZW.
Doel van het programma is om laaggeletterdheid te bestrijden door extra aandacht aan taal te besteden, met
name via leesbevordering. Dit programma loopt in 2019 af en op basis van de eindevaluatie is een vervolgaanpak
laaggeletterdheid geformuleerd voor 2020-2024. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd21:
1. Meer mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als moedertaal.
2. Weten: wat werkt: investeren in kwaliteit.
We willen méér kennis en méér transparantie over de kwaliteit en de effectiviteit van het
ondersteuningsaanbod, zowel voor wat betreft trajecten basisvaardigheden voor volwassenen als de inzet op
leesplezier en leesmotivatie bij kinderen, in het bijzonder in laagtaalvaardige gezinnen.
3. Samen aan de slag onder regie van gemeenten.
Aan het eind van het programma (2024) voeren gemeenten zelfstandig regie over de aanpak van
basisvaardigheden. Dat doen zij als centrale speler in een netwerk van samenwerkende partijen uit de
domeinen onderwijs, werk, gezin, gezondheid en verwante terreinen.
Hieruit vloeien tien maatregelen voort voor een vaardiger Nederland. Een daarvan, nummer zes, heeft betrekking
op geletterdheid bij jeugd van 7 tot 12 jaar en de rol van bibliotheken, namelijk:
[…] De leestijd, leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren in Nederland staan namelijk onder
druk. Binnen Tel mee met Taal investeren we daarom in een herkenbare preventieve aanpak via bibliotheken als
aanvulling op het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de inzet binnen het basis- en voortgezet
onderwijs, de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Dit doen we met verschillende activiteiten, die zowel
generiek zijn, als specifiek gericht op de laagtaalvaardige doelgroep.
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4.2

Het belang van de bibliotheek voor leesbevordering

Lezen is belangrijk om de taalontwikkeling van kinderen te versterken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat:
•

kinderen die veel lezen hoger scoren op de Citotoetsen taal, rekenen en studievaardigheden
(Kortlever & Lemmens, 2012);

•

kinderen die veel lezen beter zijn in begrijpend
lezen, spelling, grammatica en schrijven (Bus &
Mol, 2011, Krashen, 2003);

•

kinderen die veel lezen, meer woorden kennen.
Wie iedere dag een kwartier in een boek leest,
kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren (Bus &
Mol, 2011; Nagy e.a., 1987). Dat is evenveel als
het aantal woorden dat kinderen leren door
woordenschatinstructie op school;

•

kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun
kind praten over boeken verder komen in het
onderwijs (Notten, 2011);

•

wie vaak leest, leesvaardiger wordt en daardoor
weer vaker leest (Leesmonitor, Stichting Lezen,
2019).
Effecten van vrij lezen

Onderstaande bevindingen van Kees Broekhof en Maryse Nijhof-Broek benadrukken de rol van de bibliotheek als
een centrale partner voor leesbevordering op jonge leeftijd14.
Boeken zijn een middel bij uitstek om de taalomgeving van kinderen te verrijken, want boeken geven op een
vanzelfsprekende manier aanleiding tot interactie tussen ouder en kind. Het is de combinatie van de materiële
omgeving (de boeken) en het gedrag van de ouders (het praten) die de doorslag geeft voor de taalontwikkeling
van kinderen. Hoe beter ouders erin slagen om de juiste boeken voor hun kind te kiezen en om daar op een
stimulerende manier mee om te gaan, des te sterker zal het effect zijn op de taalontwikkeling van het kind.
Bibliotheken kunnen ouders helpen met suggesties voor geschikte boeken en tips voor effectief voorlezen.
In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is in 2014 door de externe commissie Cohen een
toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Volgens de commissie is de kern van de
opdracht van de openbare bibliotheek het bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en
informatiesamenleving. Hieronder valt het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om
mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. De commissie geeft een
invulling aan de eerdergenoemde kerntaken van de bibliotheek waarbij hun visie op de kerntaak ‘lezen en
literatuur’ interessant is in het kader van deze rapportage24:
Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en literaire cultuur behoort daarom ook in de
toekomst tot het hart van de dienstverlening van de openbare bibliotheek. De bibliotheek inspireert en stimuleert
lezers en potentiële lezers, verrast hen met en gidst hen naar het aanbod van boeken en verhalen. Ze is de
vanzelfsprekende professionele partner van het onderwijs en een belangrijke speler in de aanpak van
laaggeletterdheid.
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De Engelse schrijver en jeugdliteratuurdeskundige Aidan Chambers ontwikkelde de leescirkel: een praktisch
model dat ondersteuning biedt aan leraren die serieus werk willen maken van leesbevordering. Bibliotheken
kunnen met hun collectie en kennis een belangrijke bijdrage leveren aan het in de praktijk brengen van deze
leescirkel en doen dit in de praktijk ook al (zie hoofdstuk 5).

De leescirkel van Aidan Chambers. Bron: Chambers, A. (2012), Leespraat, Leidschendam, NBD Biblion

4.3

Het belang van samenwerking tussen basisschool en bibliotheek

Bibliotheken richten zich in de praktijk vooral op non-formeel en informeel leren door bijvoorbeeld workshops,
cursussen en lezingen te organiseren en informatie te verstrekken. Dit ‘informele’ karakter maakt de bibliotheek
ook toegankelijker voor een groot publiek. Daarmee is de bibliotheek bij uitstek geschikt om een aanvullende rol
op zich te nemen ten opzichte van het ‘formele’ onderwijs. Er zijn ook verschillende aanbevelingen vanuit experts
en adviesgroepen die bibliotheken oproepen deze aanvullende rol te nemen. De belangrijkste volgen hieronder.
LEES!
De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur komen met een oproep tot een leesoffensief in hun advies Lees!22.
Daarin doen zij drie aanbevelingen om een samenhangend leesbevorderingsbeleid te realiseren:
1. Rijksoverheid: voer een krachtig en samenhangend leesbeleid.
a. Leesmotivatie hoort een vast onderdeel van het curriculum te zijn
b. Spreek bibliotheken aan op hun leesbevorderende taak
c. Investeer meer en structureler in leesbevordering
2. Uitgeverijen, bibliotheken en schoolbesturen: zorg voor een rijk leesaanbod.
a. Verruim het leesaanbod
b. Zorg voor voldoende stimulans om het aanbod te benutten
3. Scholen en bibliotheken: breng een leescultuur tot stand
a. Maak van alle scholen en bibliotheken centra van leescultuur
b. Laat leesspecialisten het voortouw nemen
c. Organiseer scholing voor leesspecialisten en overige professionals.
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In al deze aanbevelingen spelen bibliotheken een belangrijke rol. Verder zijn ze van mening dat “alle bibliotheken
verplicht gesteld moeten worden een substantieel aantal scholen in hun regio te bedienen. Andersom moeten
scholen een vast samenwerkingsverband met een bibliotheek aangaan.”
Curriculum.nu
In het kader van Curriculum.nu zijn er in 2019, vanuit het onderwijs zelf, nieuwe kerndoelen voor het onderwijs
geformuleerd en dus ook voor het taalonderwijs. Een team van 125 leraren en 18 schoolleiders hebben de
benodigde kennis en vaardigheden voor kinderen in kaart gebracht voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs. Het team dat zich gebogen heeft over het leergebied Nederlands stelt voor leesplezier en
leesmotivatie een grotere rol te geven in het onderwijs: ‘Het is belangrijk om leerlingen veel soorten teksten te
geven en veel leeskilometers te laten maken’25. Op basis van de door het team ontwikkelde visie zijn zeven ‘grote
opdrachten’ geformuleerd voor het taalonderwijs (die nog goedgekeurd moeten worden door het ministerie van
OCW waarna een praktische uitwerking volgt):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interactie en rijk taalaanbod (draagt bij aan de taal- en denkontwikkeling).
Taalbewustzijn en taallerend vermogen.
Meertaligheid en cultuurbewustzijn erkennen en benutten.
Experimenteren met taal en taalvormen (stimuleert het creatieve proces).
Doelgericht communiceren.
Kritisch (digitale) informatie verwerken en verstrekken.
Leesmotivatie en literaire competentie (stimuleren leerlingen om lezers te worden en te blijven).

Bibliotheken zijn vooral bij de opdrachten 1, 6 en 7 een logische partner van het onderwijs. Hiervoor ontwikkelen
zij al programma’s voor het onderwijs op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden (zie ook
onze themapublicatie Digitale Geletterdheid en hoofdstuk 5 in deze rapportage).
Actieplan van de Taalunie
Daarnaast is er nog het Actieplan van de Taalunie waarin acties en aanbevelingen worden geformuleerd om te
werken aan gesignaleerde knelpunten in het leesonderwijs. Deze acties zijn geformuleerd rond vijf kernthema’s:
1.
2.
3.
4.
5.

werk vanuit urgentiebesef;
werk met een taal-leesbeleid;
werk met effectieve vakdidactiek;
werk aan leesmotivatie;
geef formatieve feedback.

Per kernthema zijn er concrete voorstellen voor acties uitgewerkt om scholen te ondersteunen. Bij kernthema
vier kan de bibliotheek een grote rol spelen en is een van de voorstellen om te werken aan leesmotivatie aldus
geformuleerd: “Overtuig openbare bibliotheken van hun rol en betrokkenheid bij het leesonderwijs; werk in
Nederland aan verdere invoering van het project de Bibliotheek op School”.

Pagina 22 van 38

4.4

Samenvatting hoofdstuk 4

De bibliotheek biedt een plek voor iedereen om (basis)vaardigheden aan te leren; ongeacht opleiding, etniciteit,
oriëntatie of leeftijd. De bibliotheek richt zich hierbij op non-formeel en informeel leren in tegenstelling tot
onderwijsinstanties die gericht zijn op het formeel leren. De bibliotheek vormt hiermee een goede aanvulling op
het formeel onderwijs.
De kerntaken uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), geeft de bibliotheek een wettelijke
basis om te werken aan geletterdheid. Daarnaast staan in de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van ‘Tel
mee met Taal’ doelstellingen geformuleerd waar bibliotheken een bijdrage aan moeten leveren, met name op
een effectieve preventieve aanpak: een landelijk ondersteuningsprogramma voor leesbevordering.
Het advies van de Onderwijsraad en de raad voor Cultuur sluit daarbij aan. Zij roepen op tot een leesoffensief en
geven aanbevelingen voor een samenhangend leesbevorderingsbeleid in de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij
benadrukken daarbij het belang van de samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen.
Ook het actieplan van de Taalunie biedt concrete voorstellen om het leesonderwijs te verbeteren, onder andere
met betrekking tot leesmotivatie. Daarbij wordt de Bibliotheek op school met name genoemd.
Verder zijn er door Curriculum.nu zeven nieuwe opdrachten geformuleerd voor het taalonderwijs. Met name bij
de volgende opdrachten is de bibliotheek een logische partner:
•
•
•

Interactie en rijk taalaanbod (draagt bij aan de taal- en denkontwikkeling).
Kritisch (digitale) informatie verwerken en verstrekken.
Leesmotivatie en literaire competentie (stimuleren leerlingen om lezers te worden en te blijven).
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5 Activiteiten die bibliotheken in Zuid-Holland ondernemen op het gebied van
gevorderde geletterdheid en leesbevordering
In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar hoe het is gesteld is met gevorderdere geletterdheid in Nederland en
Zuid-Holland. In hoofdstuk 4 hebben we belicht waarom leesbevordering belangrijk is voor gevorderde
geletterdheid en waarom er een rol is weggelegd voor bibliotheken. Aangezien jeugd een belangrijke prioriteit is
in het beleid van veel bibliotheken wordt er al veel op het gebied van jeugd gedaan. In dit hoofdstuk kijken we
naar de belangrijkste activiteiten en programma’s die bibliotheken in Zuid-Holland inzetten om kinderen,
waaronder de groep 7 tot en met 12 jaar, te bereiken met leesbevordering en met wie ze daarvoor samenwerken.
Het betreft voornamelijk landelijke programma’s, maar we focussen op de inzet in Zuid-Holland.

5.1

Het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en het actieplan ‘Kunst van Lezen’

Dankzij gezamenlijke financiering van de ministeries van OCW, SZW en VWS is het actieprogramma ‘Tel mee met
Taal’ landelijk beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten en organisaties die zich samen met gemeenten
willen inzetten voor de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid.
Binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ is via het actieplan ‘Kunst van Lezen’ leesbevordering onder jonge
kinderen en de rol van de bibliotheek daarin hoog op de agenda gezet (zie paragraaf 4.1).
De preventieve aanpak van Kunst van Lezen rust daarbij op vier pijlers die samen het woord LEES vormen:
•
•
•
•

Leesomgeving (waaronder aantrekkelijke bibliotheekruimte en goede collectie),
Expertise (deskundigheidsbevordering),
Evidentie (wetenschappelijk onderzoek, een Monitor),
Samenwerking (op zowel strategisch als uitvoerend niveau).

Kunst van Lezen kent drie programmalijnen: BoekStart, de Bibliotheek op school (primair en voortgezet
onderwijs) en een landelijk dekkende voorziening van netwerken. Hieronder gaan we uitgebreid in op de
Bibliotheek op school in het primair onderwijs aangezien dit het grootste programma is op het gebied van
leesbevordering en veel bibliotheken hier mee werken. Daarna zullen we ook nog andere activiteiten behandelen
die worden ondernomen door bibliotheken in Zuid-Holland.

5.2

De Bibliotheek op school (dBos)

5.2.1 Betrokkenen/ samenwerkingspartners
Bibliotheken werken steeds meer op een structurele manier samen met het onderwijs en bieden vaak niet meer
alleen losse activiteiten voor het onderwijs aan. Landelijk is het programma de Bibliotheek op school, als
onderdeel van het actieplan Kunst van Lezen, ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Zij
voeren gezamenlijk de landelijke regie over het programma. De Bibliotheek op school bestaat uit 2 delen: dBos in
het primair onderwijs en dBos in het voortgezet onderwijs.
In combinatie met BoekStart (een leesbevorderingsprogramma gericht op baby’s, peuters en kleuters) is er
hiermee een doorgaande lijn in de programma’s binnen ‘Kunst van Lezen’ vanaf 0 tot en met 18 jaar. Hier zullen
we ons beperken tot het primair onderwijs gezien de doelgroep 7 tot en met 12 jaar. Binnen dit programma werkt
de openbare bibliotheek structureel samen met de gemeente en basisscholen. De uitvoering wordt gefinancierd
door de gemeente (geoormerkte subsidie voor dBos) en Kunst van Lezen met subsidie van de overheid. Soms
krijgen bibliotheken extra geld uit preventie laaggeletterdheid (sociaal domein) gelden van de gemeente. Verder
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dragen bibliotheken en/of scholen regelmatig uit eigen middelen bij. Inmiddels heeft 82% van de bibliotheken
een dergelijk samenwerkingsverband opgezet met 37% van de basisscholen in Nederland26.

5.2.2 Opzet van de Bibliotheek op school en resultaten
Opzet
Het voordeel van de aanpak van de Bibliotheek op school is dat het een landelijke,
structurele en doorlopende lange termijn aanpak is.
De lokale bibliotheek zorgt voor een hoogwaardige boekencollectie in de lokale
school, voor een goede digitale lees- en leeromgeving en voor de expertise die
nodig is om het lezen te bevorderen. Dit laatste gebeurt via de leesconsulent, een
medewerker van de bibliotheek die op school ondersteuning biedt.
Het doel is om de taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarbij kunnen
de basisschool en de bibliotheek profiteren van elkaars deskundigheid en ervaring
op dit gebied. De school zorgt ervoor dat kinderen kunnen lezen, door goed
leesonderwijs te bieden, en de Bibliotheek zorgt ervoor dat kinderen willen lezen,
door hen wegwijs te maken in de wereld van boeken en lezen. In het kader van de
aanpak ‘de Bibliotheek op school’ stimuleren bibliotheken het lezen op school en
in de vrije tijd.
Resultaten
Met de Monitor, een belangrijk onderdeel van dBos, worden de activiteiten op school, het leesgedrag en
leesplezier van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht. In de Monitor wordt ook ingegaan op de mate waarin dBos
wordt ingezet en de effecten op de leesvaardigheid van de leerlingen. Zo blijkt dat leesbevorderende activiteiten
een positieve invloed hebben op de gemiddelde Cito-score voor begrijpend lezen en het leesplezier van de
leerlingen. Ook kennen leerlingen met een actieve bibliotheek meer manieren om aan boeken te komen27.
Sardes heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van structurele samenwerking tussen basisscholen en
bibliotheken en komt op basis van de uitkomsten van de Monitor tot de volgende conclusies28:
Uit de monitor blijkt dat de meeste leerlingen in groep 5 tot en met 8 houden van lezen. Ook in groep 8 staat nog
ruim driekwart van de leerlingen positief tegenover lezen. We zien echter ook een consequente dalende trend
vanaf groep 5 bij leesplezier, leesfrequentie, plezier in lezen in de klas en bezoek aan de schoolbibliotheek. Bij
jongens doet deze trend zich sterker voor dan bij meisjes. Dat maakt de jongens in de hoogste groepen de grootste
‘risicogroep’ voor uitval op leesplezier. Jongens en meisjes verschillen ook in de soorten boeken die zij bij voorkeur
lezen en in de onderwerpen die hun voorkeur hebben. De vraag is of die informatie wordt gebruikt bij het
samenstellen van de boekencollectie van de schoolbibliotheek, want de mening over de leesboeken in de
schoolbibliotheek wordt (veel) negatiever in de hogere groepen. […] Dat weerhoudt hen er overigens niet van de
schoolbibliotheek geregeld te bezoeken. Het gezin is belangrijk voor de leerlingen: ‘de boeken die wij thuis hebben’
worden het meest genoemd als vindplaats voor leesboeken en de ouders zijn de belangrijkste bron van boekentips.

Pagina 25 van 38

Uit ander onderzoek blijkt dat het landelijke dBos
leesbevorderingsprogramma effectief is in het
voorkomen van laaggeletterdheid. Kinderen op scholen
die de aanpak volgen, lezen meer en hebben een betere
leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen
speciale aandacht is voor leesbevordering en ze scoren
significant hoger op begrijpend lezen29. Voor nietwesterse migrantenleerlingen blijkt dat er een positief
effect is van de schoolbibliotheek op de woordenschat.
Daarnaast vonden de leerlingen lezen na verloop van tijd
belangrijker dan leerlingen op een school zonder
schoolbibliotheek30.

5.2.3 De Bibliotheek op school in Zuid-Holland
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenwerkingscontracten tussen bibliotheken en basisscholen op
basis van de Bibliotheek op school. Verschillen met de cijfers voor Nederland als geheel zijn niet noemenswaardig.
% bibliotheken
(n=22)

% scholen
(bereik)

Leesbevordering basisonderwijs

68%

31%

Informatievaardigheden basisonderwijs

50%

19%

Leesbevordering speciaal (basis)onderwijs

27%

16%

Informatievaardigheden speciaal (basis)onderwijs

14%

5%

Totaal

77%

34%

Type samenwerkingscontract (dBos)

Samenwerking in Zuid-Holland op basis van de bibliotheek op school. Niet uitgevraagd voor mediawijsheid.
Bron: BOP-enquête samenwerking in het primair onderwijs, schooljaar 2017-2018

Zoals we hierboven zien heeft inmiddels 77% van de bibliotheken in Zuid-Holland (oftewel 17 van de 22) een
samenwerkingsverband opgezet met 34% van de basisscholen (voor Nederland is dit resp. 82% en 37%). Verder
zien we dat meer bibliotheken samenwerken met basisscholen op het gebied van leesbevordering dan op
informatievaardigheden. Het bereik in het speciaal (basis)onderwijs (sbo, so en vso) is duidelijk lager dan in het
reguliere basisonderwijs.
Alhoewel een grote meerderheid van de bibliotheken werkt met de aanpak van de Bibliotheek op school laat de
dekkingsgraad qua aantal scholen dat meedoet nog veel ruimte voor groei. Wel is het belangrijk hierbij te
vermelden dat de gemiddelde basisbibliotheek in Zuid-Holland volgens het onderzoek een
samenwerkingscontract heeft met 16,8 scholen in het regulier basisonderwijs wat net iets hoger is dan het
landelijk gemiddelde van 15,1 scholen. Met andere woorden dit zijn voor sommige bibliotheken al redelijk wat
scholen gezien de beschikbare middelen (zie ook hoofdstuk 6). Voor informatievaardigheden is dit gemiddeld 11,2
scholen in het regulier basisonderwijs (het landelijk gemiddelde is 10,1 scholen).
16 van de 17 ondervraagde bibliotheken die werken met dBos in Zuid-Holland geven aan voor leesbevordering
verkennende gesprekken te voeren met scholen waar nog geen samenwerkingscontract mee is in het regulier
basisonderwijs en 3 bibliotheken met scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Voor informatievaardigheden is dit
respectievelijk 9 en 3 bibliotheken.
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5.3

Andere programma’s en activiteiten op het gebied van leesbevordering

5.3.1 Activiteiten op het gebied van leesbevordering
Naast dBos, waar structureel aandacht is voor leesbevordering, werken bibliotheken ook met andere
programma’s voor leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dat gebeurt vaak op incidentele
basis of eenmaal per jaar. Als je deze programma’s en activiteiten meerekent, dan werken alle bibliotheken in
Zuid-Holland samen met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering, 82% op het gebied van
informatievaardigheden en 77% op mediawijsheid. 79% van de reguliere basisscholen in hun verzorgingsgebied
worden bereikt met een aanbod voor leesbevordering, 39% voor informatievaardigheden en 28% voor
mediawijsheid. Voor het speciaal (basis)onderwijs is dit respectievelijk 55%, 12% en 7%.
Met andere woorden deze andere programma’s en activiteiten die bibliotheken aanbieden vormen, met name
voor leesbevordering, een belangrijke aanvulling op de educatieve dienstverlening van bibliotheken. Voor
informatievaardigheden en mediawijsheid spelen deze andere programma’s een duidelijk kleinere rol en dan
vooral in het speciaal (basis)onderwijs. De meest genoemde structurele en incidentele diensten van de
bibliotheek aan scholen op het gebied van leesbevordering, inclusief dBos, volgen hieronder:
Welk type diensten biedt uw bibliotheek bij de samenwerking met het po op het gebied van leesbevordering?
Zuid-Holland
Aantal
n=22
bibliotheken
Uitvoeren en ondersteunen activiteiten en/of
werkvormen in groep en/of schoolbibliotheek
Workshops en/of trainingen leerkrachten
Opstellen leesplan
Informatieavonden en/of workshops ouders
Bijwonen teamvergaderingen
Advies over gebruik boeken bij zaakvakken
Advies over individuele leerlingen
Begeleiden of opleiden van vrijwilligers
Begeleiden leerlingen in schoolbibliotheek
Anders, namelijk

Nederland
n=138

22

100%

95%

20
19
19
18
17
17
16
16
1

91%
86%
86%
82%
77%
77%
73%
73%
5%

90%
87%
92%
71%
78%
49%
80%
71%
11%

Bron: BOP-enquête Samenwerking in het Primair Onderwijs, schooljaar 2017-2018

We zien dat in Zuid-Holland vaker advies gegeven wordt over individuele leerlingen bij de samenwerking met het
primair onderwijs dan in Nederland als geheel (77% vs. 49%).
5.3.2 Kinderboekenweek
Jaarlijks vindt in oktober de Kinderboekenweek plaats, feestelijk geopend door het Kinderboekenbal en de
bekendmaking van de winnaar van de Gouden Griffel. Boeken passend bij het jaarthema en kinderboeken in het
algemeen staan tien dagen lang centraal in basisscholen, bibliotheken en (kinder)boekhandels, met speciale
activiteiten, uitgaves en materialen. In Zuid-Holland deden in 2018 alle bibliotheken hieraan mee.
5.3.3 De Nationale Voorleeswedstrijd
Dit is een landelijk voorleesproject, waarbij na voorleeswedstrijden op basisscholen, via plaatselijke en regionale
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rondes er 12 provinciale kampioenen in een landelijke finale strijden om de titel Nationaal Voorleeskampioen.
In Zuid-Holland deden 21 van de 22 bibliotheken mee met de Nationale Voorleeswedstrijden.
5.3.4 VakantieBieb
Met behulp van de app Vakantiebieb, kunnen kinderen in de zomermaanden gratis e-books lezen. Er zijn ook ebooks beschikbaar voor ouders. Vakantiebieb laat kinderen en ouders laagdrempelig kennismaken met e-books.
Na de zomer kunnen zij verder lezen via de link naar het e-bookplatform op de website van hun eigen bibliotheek
(gratis voor bibliotheekleden). In 2018 boden in Zuid-Holland 19 van de 22 bibliotheken de VakantieBieb aan.
5.3.5 Nederland Leest Junior
Sinds 2016 heeft Nederland Leest (voor volwassenen) ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal voor leerlingen
van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en VMBO 1 en 2 van de middelbare school). De leerlingen
krijgen en lezen allemaal hetzelfde boek en discussiëren over de inhoud en thema. In 2019 is er bijvoorbeeld een
debatles gemaakt over duurzaamheid bij het boek Borealis van Marloes Morshuis. In 2018 deden in Zuid-Holland
bijna driekwart van de bibliotheken hieraan mee.
5.3.6 Kinderjury
Jaarlijks doen tienduizenden kinderen aan de Kinderjury mee. Zij brengen hun stem uit op hun favoriete boeken
in de leeftijdsgroepen 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Publieksprijs
van de Nederlandse Kinderjury. In 2018 deden in Zuid-Holland ruim tweederde van de bibliotheken hieraan mee.
5.3.7 Andere activiteiten in Zuid-Holland
Hieronder volgt een overzicht van bovengenoemde leesbevorderingsprogramma’s die bibliotheken in ZuidHolland aangeven te doen plus de nationale voorleesdagen en de poëzieweek.
Welke van onderstaande leesbevorderingsprogramma’s biedt uw bibliotheek aan in samenwerking met het po?

Zuid-Holland
Leesbevorderingsprogramma's
Kinderboekenweek
Nationale Voorleesdagen
Nationale voorleeswedstrijd
VakantieBieb
Nederland Leest Junior
Nederlandse Kinderjury
Poëzieweek

Nederland

Aantal
bibliotheken

N=22

n=138

22
22
21
19
16
15
6

100%
100%
95%
86%
73%
68%
27%

96%
96%
99%
89%
71%
72%
32%

Bron: BOP-enquête samenwerking primair onderwijs, schooljaar 2017-2018

Pagina 28 van 38

5.4

Programma’s en activiteiten voor kinderen met leesproblemen

Hieronder volgt een kort overzicht van activiteiten en programma’s gericht op kinderen met leesproblemen.
5.4.1

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Door de inzet van
vrijwilligers, die bij kinderen thuis komen voorlezen, wordt de doelgroep laagtaalvaardige jeugd (3 tot 9 jaar) en
hun ouders gestimuleerd om zelf te lezen en meer voor te lezen waardoor het plezier in lezen vergroot wordt en
taalachterstanden voorkomen worden. Het project is in 2006 als kleinschalig particulier initiatief opgezet en
inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk vallend onder de Stichting VoorleesExpress.
Door heel Nederland zijn zo’n tachtig organisaties verantwoordelijk voor de lokale coördinatie in hun regio. Dit
zijn voornamelijk bibliotheken, maar ook welzijnsorganisaties en andere organisaties die actief zijn in het sociaal
domein. Deze organisaties zijn voor gezinnen, vrijwilligers en lokale partijen het aanspreekpunt. Zij zorgen ervoor
dat de VoorleesExpress aansluit bij lokaal beleid en dat er een nauwe samenwerking is met lokale partners.
Met de VoorleesExpress hebben bibliotheken een programma in handen dat het voorkomen van
taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid als doel heeft en goed aansluit bij een gezinsaanpak.
De VoorleesExpress sluit aan op leesbevorderingsprogramma's zoals BoekStart en de Bibliotheek op School. Het is
ook een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende interventie.
In Zuid-Holland deed in 2018 ruim de helft van de bibliotheken mee aan de VoorleesExpress.
5.4.2

Makkelijk Lezen Plein

Een Makkelijk Lezen Plein is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor kinderen die
niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. De boeken zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en
op spannende, makkelijk te lezen tekst. Er zijn ook luisterboeken, informatieve dvd's en soms ook verfilmde
leesboeken te vinden. Het materiaal staat zo gepresenteerd dat het makkelijker wordt om leuk leesmateriaal te
vinden en het leesplezier te vergroten. Er worden regelmatig activiteiten (workshops, lezingen, etc.)
georganiseerd voor kinderen met leesproblemen, hun ouders en professionals.
5.4.3

Yoleo

Yoleo is een innovatieve leesgame ontwikkeld door de onderwijsspecialisten van Dedicon en grondig getest door
een kritisch kinderpanel. In de digitale boekenkast van Yoleo staat een uitgekiende selectie jeugdboeken. Het kind
kiest een boek uit en bepaalt zelf het lettertype, de lettergrootte en het leestempo. Een prettige voorleesstem
leest synchroon met een meeleesbalkje in het boek mee. Oftewel, karaokelezen. Hoe meer het kind leest, hoe
meer punten hij of zij verdient. Daarmee kan het kind zijn online kamer pimpen of verder komen in het spel.
Lezen wordt zo leuker en makkelijker voor ieder kind die karaokelezen een fijne manier van lezen vindt. Yoleo is
sinds september 2019 gratis toegankelijk voor kinderen die lid zijn van de bibliotheek.
5.4.4

Superboek

Superboek is een dienst van Passend Lezen en helpt kinderen met een leesbeperking door de meest actuele titels
aan te bieden in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. Kinderen tot 18 jaar met een
leesbeperking kunnen gratis lid worden van Passend Lezen. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek. De
bibliotheek vervult hierbij een verwijsfunctie en attendeert kinderen met een leesbeperking hierop.
5.4.5

Kwispellezen

Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hond. Leerkrachten van
betrokken basisscholen kunnen hiervoor leerlingen aanmelden die moeite hebben met leren lezen. Het gaat
onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst
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of een zeer laag zelfvertrouwen. Kwispellezen is ontwikkeld door Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting
Hulphond. Bibliotheek Aan den IJssel in Zuid-Holland heeft in het voorjaar 2019 deze activiteit zeer succesvol als
pilot aangeboden. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies. Een sessie
duurt 15 minuten en vindt een keer per week plaats. Hiervoor is een comfortabele voorleeshoek ingericht waar
het kind makkelijk contact kan maken met de hond en in alle rust aan de hond kan voorlezen. Er is een
pedagogisch begeleider aanwezig om de kinderen en de hond te begeleiden. Voor de leesconsulent is er
gelegenheid om met de ouder van het kind in gesprek te gaan en tips te geven.

5.5

Samenvatting hoofdstuk 5

Binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ is via het actieplan ‘Kunst van Lezen’ leesbevordering onder
(jonge) kinderen en de rol van de bibliotheek daarin hoog op de agenda gezet. De Bibliotheek op school in het
primair onderwijs is één van de drie programmalijnen. Binnen dit programma werkt de openbare bibliotheek
structureel samen met de gemeente en basisscholen met als uiteindelijk doel de taalontwikkeling van de
leerlingen te stimuleren en laaggeletterdheid te voorkomen (preventie).
We zien dat ruim driekwart van de bibliotheken In Zuid-Holland werkt met dBos, maar dat het bereik onder
scholen nog relatief beperkt is: 1 op de 3 scholen. Er wordt vooral samengewerkt op het gebied van
leesbevordering, meer dan op informatievaardigheden en mediawijsheid.
Als we kijken naar specifieke activiteiten die bibliotheken in Zuid-Holland aanbieden, zij het structureel onder de
paraplu van dBos zij het meer incidenteel los van dBos, dan bieden alle bibliotheken activiteiten aan voor
leesbevordering in het primair onderwijs, 8 op de 10 bibliotheken voor informatievaardigheden en driekwart voor
mediawijsheid. Zo bieden alle bibliotheken in Zuid-Holland activiteiten aan rond de Kinderboekenweek en
verzorgen bijna alle bibliotheken de bibliotheekronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Veel bibliotheken
promoten het beoordelen van boeken door deelname aan de Kinderjury, samen lezen en praten over een boek
met Nederland Leest Junior en e-books lezen door middel van de Vakantiebieb.
Kinderen met leesproblemen (en hun ouders en leerkrachten) kunnen bij de bibliotheek terecht voor collectie,
advies en activiteiten in het Makkelijk Lezen Plein. Veel bibliotheken verbinden via de VoorleesExpress
vrijwilligers aan kinderen, en hun ouders, met een taalachterstand. Ook promoten zij het gebruik van de leesgame
Yoleo en kunnen kinderen met een leesbeperking gebruik maken van gesproken boeken via de dienst Superboek.
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6 Hoe kunnen bibliotheken in Zuid-Holland hun aanbod verbeteren?
In dit hoofdstuk kijken we naar de huidige stand van zaken bij de aanpak van gevorderde geletterdheid onder 7t/m 12-jarigen en de rol van Zuid-Hollandse bibliotheken daarin: wat gaat goed, wat zijn knelpunten en wat
kunnen bibliotheken in Zuid-Holland nog doen of verbeteren, naast wat ze al doen, om gevorderde geletterdheid
te stimuleren. Aanbevelingen en quotes uit de expertinterviews worden hierbij ook gebruikt (zie bijlage 2 voor de
gespreksverslagen).

6.1

Wat gaat goed in Zuid-Holland?

Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als een succes. Zij
beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én
ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten31. De aanpak van de Bibliotheek op school speelt hierin een
belangrijke rol. Voordelen van dBos zijn de landelijke en structurele aanpak en de daaruit volgende efficiency en
continuïteit. Bibliotheken hoeven daardoor niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen aansluiten
bij een bestaande en geïntegreerde aanpak om geletterdheid te bevorderen. Bibliotheken verzorgen workshops
voor leerlingen en leerkrachten en informatieavonden voor ouders op het gebied van leesbevordering en digitale
geletterdheid. Ook geven ze collectie- en leesplanadvies. Uit onderzoek blijkt dat dBos een positief effect heeft op
de leesvaardigheid van leerlingen32. Daarmee draagt deze aanpak ook bij aan een preventieve aanpak van
laaggeletterdheid wat, zoals we eerder gezien hebben, meer effect heeft dan enkel een curatieve aanpak.
Bibliotheken in Zuid-Holland zijn het meest tevreden (zie bijlage 1, tabel 15) over de expertise van de
medewerkers en de samenwerking met partners. We zien dat bibliotheken in Zuid-Holland regelmatig deelnemen
aan landelijk ontwikkelde programma’s. Een belangrijke activiteit om te vermelden is de VoorleesExpress (zie par.
5.4.1) waarbij vrijwilligers voorlezen bij laagtalige gezinnen met jonge kinderen van 3 tot 9 jaar. Maar bibliotheken
werken ook met bekende, jaarlijks terugkerende programma’s zoals de Nationale voorleeswedstrijd, de
Kinderboekenweek, de Vakantiebieb etc. Verder hebben bibliotheken zelf een uitgebreid aanbod aan activiteiten
gericht op leesbevordering en digitale geletterdheid.
Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken door heel Nederland (in Zuid-Holland Kindcentrum Ontdekrijk in
Capelle aan den IJssel) en ‘koplopers’ van de Bibliotheek op school, hebben de afgelopen twee jaar (2016-2018)
intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject van Kunst van Lezen. Extra middelen zijn ingezet om een
serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. Door gebruik te maken van de monitor en
samen aan creatieve projecten rondom leesbevordering te werken zijn er een aantal effectieve interventies
gerealiseerd die de deelnemende scholen en bibliotheken hebben gedeeld in een toolkit.

6.2

Knelpunten die Zuid-Hollandse bibliotheken ervaren

Ondanks dat een meerderheid van de bibliotheken in Zuid-Holland een samenwerkingscontract heeft met één of
meer scholen in het primair onderwijs in het kader van dBos zien we dat de dekkingsgraad qua aantal scholen dat
meedoet in het verzorgingsgebied van deze bibliotheken nog veel ruimte voor groei laat (zie par. 5.2.3).
Gevraagd naar knelpunten geven bibliotheken in Zuid-Holland voor de dienstverlening rondom primair onderwijs
de volgende vier punten het vaakst aan (zie ook tabel 16, bijlage 1, voor alle genoemde knelpunten):
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Knelpunten
Onvoldoende financiering
Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek
Onvoldoende beleidsprioriteit bij gemeente
Onvoldoende beleidsprioriteit bij het onderwijs
De samenwerking met partners verloopt stroef
Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek

2018
(n=22)
59%
50%
32%
27%
23%
18%

2017
(n=21)
52%
38%
29%
33%
14%
10%

Bron: BOP-enquête ‘Samenwerking primair onderwijs 2017-2018’

Samenvattend kan gesteld worden dat volgens de Zuid-Hollandse bibliotheken de financiering en personele
bezetting de grootste, en tevens toenemende, knelpunten vormen.
Voor de Bibliotheek op school zien we dat de gemiddelde basisbibliotheek in Zuid-Holland die dBos aanbiedt voor
leesbevordering, een samenwerkingscontract heeft met 16,8 basisscholen terwijl de dekkingsgraad maar 31% van
het totaal aantal reguliere basisscholen is. Dit lijkt te duiden op ruimte voor groei, maar soms heeft de bibliotheek
de grens van wat zij aan kan bereikt qua inzet van middelen en blijft deelname beperkt tot een aantal scholen.
Ook hebben veel scholen zelf moeite met het bedrag dat door de bibliotheek per leerling gevraagd wordt. Dat
varieert per bibliotheek en schommelt tussen 5 en 10 euro per leerling per jaar. Hiermee betalen ze een fractie
van wat het de bibliotheek kost, circa 50 euro per leerling per jaar. Sommige bibliotheken bieden het met hulp
van de gemeente gratis aan, vaak betreft het achterstandscholen. Echter, scholen ervaren het dan soms niet als
ontzorging maar eerder als meer werk.

Nu de Bibliotheek op school bij ons steeds groter wordt, zien we ook dat de
bedrijfsvoering lastiger wordt.
Mirjam van Crayelynghe, teamleider educatie & sociaal domein van Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta

6.3

Wat kunnen bibliotheken in Zuid-Holland nog meer doen en wat is daarvoor nodig?

Hieronder volgen een aantal activiteiten of aanpakken die bibliotheken in Zuid-Holland kunnen oppakken of meer
mee zouden kunnen doen in het kader van de aanpak van gevorderde geletterdheid en leesbevordering.
6.3.1

Gezinsaanpak

In de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van het programma Tel mee met Taal, wordt hulp aan gezinnen
met name genoemd als het gaat om werken aan leesbevordering bij kinderen. Ouders hebben namelijk de
grootste invloed op de taalvaardigheid van kinderen, ook in de periode dat een kind naar school gaat. Aangezien
meer dan de helft van de laaggeletterden in Nederland bestaat uit ouders met kinderen, is het zaak om de focus
op het gezin te leggen. Anders wordt de cyclus van laaggeletterdheid in stand gehouden.
Bibliotheken hebben de expertise in huis om hiermee aan de slag te gaan. Door samen te werken met het
onderwijs en activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op laagtaalvaardige gezinnen – dus kinderen samen met
hun ouders – kunnen bibliotheken een bijdrage leveren aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.
In de praktijk blijkt dat bibliotheken de rol die ze hierbij kunnen spelen nog onvoldoende pakken. Door te
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focussen op het laagtaalvaardige gezin, zowel beleidsmatig als in de uitvoering, kunnen bibliotheken een zinvolle
bijdrage aan de gezinsaanpak leveren.
In de eerder aangehaalde themapublicatie geletterdheid jeugd 0-6 jaar wordt een verkennend onderzoek van
Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst naar de bibliotheken en gezinsaanpak laaggeletterdheid
besproken33. Aangezien dit voor de doelgroep 7-12 jaar even relevant is hebben we de belangrijkste
aandachtspunten voor bibliotheken en gezinsaanpak uit dit onderzoek, hieronder samengevat, overgenomen:
•

De gemeente heeft formeel de regierol als het gaat om het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
Het is dan ook belangrijk binnen de gemeente de verbinding van deze twee lijnen in het laagtaalvaardige
gezin op de agenda te zetten. Om dit succesvol te kunnen doen is inzicht nodig in het vocabulaire, de
speerpunten, het ‘beleidsritme’ (wanneer zijn de grote debatten, worden de colleges gevormd, etc.) en de
interne organisatie (hoe hoog zijn de muren tussen de verschillende domeinen) van de gemeente.

•

Op strategisch niveau is het van belang dat de bibliotheek zich positioneert als een van de partners die in
samenwerking het laagtaalvaardige gezin kan ondersteunen. De bibliotheek kan het onderwerp op de lokale
agenda zetten.

•

Om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het laagtaalvaardige gezin, is een sterke samenwerking
nodig tussen (medewerkers van) de verschillende teams die nu nog vaak teveel langs elkaar heen werken. Dit
mag niet blijven bij ad hoc samenwerken maar moet een structureel karakter krijgen.

•

De interne bibliotheekorganisatie dient zich op een aantal terreinen aan te passen om een goede
dienstverlening voor gezinsaanpak op te zetten. Eerst moet een bibliotheek een bewuste keuze maken om
laagtaalvaardige gezinnen als doelgroep binnen haar beleid en organisatie een plek te geven.

Ouders met kinderen met taalproblemen zijn vaak lastig te bereiken en hebben zelf ook vaak taalproblemen.
Het is dus zaak om de focus op deze laagtaalvaardige gezinnen te leggen. Het heeft minder toegevoegde
waarde om ouders te benaderen met kinderen die geen taalproblemen hebben en die vaak op reguliere
momenten als ouderavonden al aanwezig zijn. Elke ouder van kinderen met taalproblemen die je bereikt is
winst en vaak is wel bekend wie deze kinderen zijn en wie dus de ouders zijn. Grijp elke gelegenheid aan om
deze ouders aan te spreken. Richt je binnen de gezinsaanpak vooral op deze ouders.
Astrid van Dam, Adviseur de Bibliotheek op school, SPN
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6.3.2

Speciaal onderwijs beter bereiken

De samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Deze
samenwerking richt zich voornamelijk op het reguliere onderwijs. Steeds vaker komen er vragen betreffende de
samenwerking met het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
In paragraaf 5.2.3 hebben we al gezien dat het bereik hier duidelijk lager is dan in het regulier basisonderwijs
terwijl juist hier er meer risico is op taalachterstanden. Om de samenwerking met deze vormen van onderwijs te
realiseren, hebben bibliotheken speciaal geschoolde leesconsulenten nodig – al dan niet in regioteams.

Wij hebben maatwerk hoog op onze agenda staan en juist bij het speciaal onderwijs, waar de
problematieken zeer divers zijn, pakt dat goed uit. Daarnaast is deskundigheid heel belangrijk. We
hebben oud-leerkrachten uit het speciaal onderwijs in dienst die ook met deze scholen aan de slag
gaan. We kijken echt welke leesconsulent bij welke school past.
Mirjam van Crayelynghe, teamleider educatie & sociaal domein van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Door de samenwerking uit te breiden zijn bibliotheken in staat om meer leerlingen in hun werkgebied te bereiken
en ondersteunen op het taal-, leesniveau en digitale geletterdheid. Hierdoor worden ook meer kinderen die het
risico lopen met een taal- en of leesachterstand op te groeien bereikt. Dit past binnen een preventieve aanpak
van laaggeletterdheid.
6.3.3

Meertaligheid

In Nederland wonen meer dan 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands met een andere taal zijn opgegroeid.
Op veel scholen is Nederlands echter de enige toegestane instructietaal in de klas. De moedertalen van leerlingen
worden nauwelijks ingezet als bron voor leren. Kinderen raken echter niet in de war van meertaligheid. En
meertalige kinderen doen het ook niet slechter op school. Het is zelfs omgekeerd: als meertalige kinderen al hun
talen veel en vaak horen, hebben ze juist een voorsprong op school. Meertalige leerlingen beschikken
bijvoorbeeld over conceptuele en talige kennis in de moedertaal die pas zichtbaar wordt als deze taal benut mag
worden als bron bij het leren, bijvoorbeeld door over een specifiek onderwerp eerst in de moedertaal te mogen
lezen, schrijven of uitwisselen34.
Leerkrachten voelen zich vaak nog onzeker over hoe ze deze steun in de praktijk kunnen bieden. Dit roept de
vraag op hoe bibliotheken anders met meertaligheid in het basisonderwijs en thuis kunnen omgaan. Het is
belangrijk voor alle ouders die in Nederland wonen, dat ze Nederlands kunnen spreken: ze hebben het
Nederlands nodig om over hun kind te praten met bijvoorbeeld de verpleegkundige op het consultatiebureau,
met de leerkracht of als lid van de ouderraad op school. Maar ouders hoeven niet persé met hun kind Nederlands
te praten. Het is goed als ouders met hun kinderen de taal spreken, die de ouders zelf het beste kennen. Het is
interessant voor bibliotheken om de dienstverlening rond meertaligheid aan kinderen, ouders en leerkrachten te
onderzoeken (wat gebeurt er al), af te stemmen (bijvoorbeeld tussen Taalhuis en leesconsulenten) en aan te
vullen met nieuwe initiatieven zoals meertalige collecties en activiteiten. Het is raadzaam om hier
leesconsulenten voor in te zetten die zelf meertalig zijn opgegroeid of grote affiniteit/ervaring hebben met
meertaligheid. Dit onderwerp past ook binnen de gezinsaanpak.
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6.3.4 Integrale aanpak van kinderen met leesproblemen
Steeds meer leesconsulenten die werkzaam zijn in de Bibliotheek op school hebben aandacht voor individuele of
kleine groepjes kinderen met leesproblemen. Zij gaan in gesprek over leesvoorkeuren, leesomgeving en
leesvaardigheden, laten kinderen kennismaken met gesproken boeken (Superboek) en karaokelezen (Yoleo) en
helpen kinderen aan geschikte en aantrekkelijke boektitels over voor hen interessante onderwerpen. Een
intensieve samenwerking tussen de leesconsulenten in de scholen en de front-office medewerkers die kinderen
adviseren op het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek is noodzakelijk. Echter, er ontbreekt nog vaak een visie
op de integrale aanpak voor kinderen met leesproblemen met de bijbehorende financiële middelen, scholing en
(coördinatie) uren waardoor er regelmatig langs elkaar heen wordt gewerkt. Door alle inspanningen voor deze
doelgroep beter te verbinden en te coördineren, zou een bibliotheek voor kinderen, ouders en professionals nog
meer van waarde zijn.
6.3.5 Aanbevelingen specifiek voor de Bibliotheek op school
Het kernteam van de Bibliotheek op school doet aan de hand van onderzoek de volgende aanbevelingen31.
•

Beleid:
Plezier in lezen is het middel om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren en moet daarom hoog op de
beleidsagenda (blijven) staan bij gemeente en onderwijs. Blijf met deze organisaties in gesprek en blijf het
belang van lezen en leesplezier benadrukken. Zet de resultaten uit de Monitor in om je verhaal kracht bij te
zetten en vraag waar nodig de POI voor ondersteuning.

•

Financiering:
Wanneer de urgentie van leesbevordering duidelijk is bij de partners, krijgt het gesprek over structurele
financiering een andere invalshoek. Wellicht zijn er binnen de gemeente ook andere partners te vinden dan de
ambtenaren van onderwijs en cultuur.

•

Formatie:
Let bij de samenstelling van het educatieve team op de verhouding tussen het aantal leesconsulenten en
onderwijsspecialisten. In de handleiding Talentontwikkeling en kwaliteit adviseren we hoe een team
samengesteld kan worden dat met veel overtuiging, kennis en plezier werkt aan leesbevordering op school.

Uit de expertinterviews komt naar voren dat een belangrijk verbeterpunt bij dBos de rol van de leesconsulent en
de leerkracht betreft.

De leesconsulent dient een adviseur en gesprekspartner voor het schoolteam te zijn op
het gebied van lezen en leesbevordering terwijl de leerkracht met de leerlingen aan de
slag gaat op dit gebied. Echter, nu richt de leesconsulent zich nog vaak op de leerlingen.
Astrid van Dam, Adviseur de Bibliotheek op school, SPN
Zorg er als bibliotheekdirectie voor dat leesconsulenten tijd en deskundigheid in huis hebben om betekenisvol te
zijn voor het onderwijs. Investeer in opleidingen die er toe bijdragen dat zij een waardevolle en onmisbare
gesprekspartner zijn voor het onderwijs als het om leesbevordering gaat.
Verder kan de Monitor door scholen nog beter ingezet worden als instrument om het leesbeleid te verbeteren,
bijvoorbeeld door de resultaten uit de Monitor in te zetten om je verhaal kracht bij te zetten bij de gemeente en
het onderwijs. Ook kan er door meer uit de Monitor te halen, veel resultaatgerichter gewerkt worden en zijn de
opbrengsten van het beleid meetbaar. De leesconsulent speelt daarbij een belangrijke rol en moet in deze een
geschikte gesprekspartner zijn voor het onderwijs.
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Een ander punt dat naar voren komt uit de expertinterviews is dat bibliotheken zich meer kunnen profileren naar
scholen toe. Laat zien wat je doet als bibliotheek, geef presentaties, wees aanwezig en zichtbaar op relevante
conferenties en bijeenkomsten en deel cijfers (bijvoorbeeld uit de Monitor).
De experts blijken eensgezind over dat het belangrijk is om op strategisch niveau afspraken te maken met
gemeenten en schoolbesturen over beleid en financiering op de lange termijn. Ook is het van belang dat
bibliotheken scherpe keuzes maken om hun educatieve functie goed te kunnen vervullen.

Als je kijkt waar de Bibliotheek op school het meest succesvol is, dan zijn dat de plekken
waar heldere afspraken zijn gemaakt tussen bibliotheek, school en gemeente over beleid
en financiering op de lange termijn.
Stieneke Eising, HRD adviseur Kunst van Lezen

Kees Broekhof geeft aan dat er meer leescoördinatoren nodig zijn op scholen, dat het leesplan en taalbeleidsplan
op scholen geïntegreerd moeten worden tot één plan en dat het format van het leesplan meer op de school zelf
toegespitst moet zijn, maatwerk, in plaats van de huidige algemene format. Verder pleit hij ervoor dat de
bibliotheek aangemerkt wordt als een educatieve instelling en niet enkel als culturele instelling. Als educatieve
instelling val je onder het juiste departement, namelijk onder onderwijs, als bibliotheek die wil werken aan de
preventie van laaggeletterdheid en het biedt daarmee bredere kansen voor financiering door de overheid.
Astrid van Dam, adviseur van de Bibliotheek op school vanuit SPN geeft nog het volgende belangrijke advies, dat
ook buiten dBos van waarde is voor bibliotheken: “leer van elkaar als bibliotheken, van ‘best practices’ en
mislukkingen”. Met andere woorden kijk naar, leer van en praat met elkaar als bibliotheken. Kijk wat werkt en
wat niet werkt en probeer niet elke keer zelf het wiel opnieuw uit te vinden. De POI kan hier een rol vervullen.

6.4

Samenvatting hoofdstuk 6

Een meerderheid van de bibliotheken in Zuid-Holland geeft aan dat ze tevreden zijn over de samenwerking met
partners en over de aanwezige expertise in de bibliotheek.
Financiering en personele bezetting vormen de grootste, groeiende, knelpunten voor de Zuid-Hollandse
bibliotheken. Hierdoor lijkt de grens van wat een bibliotheek aan kan bereikt qua inzet van middelen en blijft
deelname soms beperkt tot een aantal scholen. Bibliotheken in Zuid-Holland moeten daarom duidelijke keuzes
maken voor specifieke doelgroepen en kiezen uit de vele activiteiten die op het gebied van leesbevordering
mogelijk zijn. Ook de urgentie van leesbevordering moet goed voor het voetlicht gebracht worden bij partners
zodat structurele financiering hoger op de agenda komt te staan. Profilering is een must.
Ontwikkelingen die in het afgelopen jaar in Zuid-Holland op projectniveau zijn uitgewerkt vanuit de bibliotheken
en de POI en waar bibliotheken in 2020 mee aan de slag kunnen zijn de gezinsaanpak, bereik speciaal onderwijs,
meertaligheid en de integrale aanpak van kinderen met leesproblemen. Beleidsmatig moeten bibliotheken in
gesprek blijven met gemeente en onderwijs over ‘leesplezier’, preventie en financiering en veel aandacht
besteden aan talentontwikkeling en kwaliteit van eigen medewerkers. Een lange termijn focus is hierbij erg
belangrijk. Verder moet de leesconsulent een adviseur en gesprekspartner voor het schoolteam te zijn in plaats
van vooral met leerlingen aan de slag te gaan.
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