
INRICHTING & PRESENTATIE

in de Bibliotheek op school



Introductie
Waarom aandacht voor inrichting en presentatie?

• Professionele uitstraling
• Visitekaartje 
• Betere positionering van de Bibliotheek op school



Introductie
Waarom aandacht voor inrichting en presentatie?

• Toegankelijk maken van de collectie
• Inspireren en verleiden van leerling en ouder
• Wensen en behoeften leerling centraal
• Motiveren om te zoeken en vinden



Introductie 
Inrichting & presentatie

De Bibliotheek op school is meer 
dan een collectie boeken in een kast! 



• Inrichting: 
 Plaatsing schoolbibliotheek
 Kasten
 Service meubilair
 Zitplekken

• Presentatie: 
 Indeling collectie
 Presentatie in de kasten
 Themapresentaties
 Sfeer
 Bewegwijzering
 Instore communicatie
 Display materiaal

Programma
Onderdelen voor de ideale inrichting en 
presentatie van de Bibliotheek op school



Inrichting
Plaatsing schoolbibliotheek

Minimale voorwaarden huisvesting: er zijn geen 
aparte deelcollecties in klassen of andere ruimtes, 
alles is samengevoegd in de schoolbibliotheek. 



Inrichting
Kasten

Minimale voorwaarden:

• Mogelijkheid om 1/3 van de collectie frontaal te presenteren

• Collectie tot 1.60 m. hoog presenteren

• Ruimte hoger dan 1.60 m. voor (sfeer-)presentatie



• Frontaal presenteren is een must

• Eenheid in stijl geeft rust en overzicht: less is more!

• Het meubilair is ondergeschikt

• Betaalbaar, een lange levensduur en ‘hufterproof’

• Prentenboeken in bakken/lage kasten: 100% frontaal

Inrichting
Kasten



• Gebruiksvriendelijk en flexibel; modulair opgebouwd 

• Niet te vol, maar ook niet te ruim

• Meubilair in gewenste sfeer en imago; open en toegankelijk

• Hergebruik van bestaande boekenkasten

Inrichting
Kasten



De benodigde kastruimte en de hoeveelheid 
collectie is precies op elkaar afgestemd. 
Maak een kastenplan!

Inrichting
Kasten



Servicemeubilair als onderdeel van de bibliotheek

Inrichting
Servicemeubilair



Inrichting
Zitplekken

Creëer zitplekken voor een optimale leesomgeving.

Zitplekken zorgen voor:

• Prettige leesomgeving

• Langer verblijf

• Goede sfeer

• Rust en leesplezier 



• Themaplaatsing van fictie- en non-fictie

• Traditionele bibliotheekplaatsing A-B-C/Info

• Wisselende themapresentaties 

• Minimale voorwaarden: tenminste 1/3 van de 
collectie frontaal gepresenteerd

Presentatie
Indeling collectie



Presentatie
Indeling collectie

Zoekgedrag kinderen:
• bekende series, schrijvers, genres
• catalogus voor gericht zoeken
• Ze laten zich makkelijk inspireren

Indeling:
• op leeftijd 

(E-boeken/A-boeken/B-boeken)
• op genre of op alfabet 

(achternaam schrijver)

Non-fictie: plaatsing op thema

Fictie: plaatsing op genre/ schrijver/ serie



Presentatie
Indeling collectie

De fysieke indeling van de collectie moet 
aansluiten op de indeling van de catalogus. 



Presentatie
Aansluiting bij bibliotheek in de buurt

Bibliotheken versterken  elkaar

Herkenbaar en vertrouwd



Presentatie
In de kasten

Zowel gericht zoeken als snuffelen.



Presentatie
In de kasten

Vroeger: archiefopstelling Nu: verrassen en verleiden



Presentatie
In de kasten

• Gebruik de hele plank

• Stapels: tot 5 titels op elkaar

• Let op te lege en te volle planken

• Schuif de boeken tot de rand

• Plaats eyecatchers op ooghoogte 



Presentatie
In de kasten

• Grote rubrieken op een hele plank

• Grote boeken plat neerleggen, op de 
onderste plank, zo dicht mogelijk bij de 
eigen rubriek



Presentatie
In de kasten

• Frontaal presenteren zorgt voor meer zichtbaarheid en dus 
meer uitleningen

• Nieuwe boeken, mooie exemplaren, sprekende voorkanten  

• Speel met kleurtinten 



Presentatie
In de kasten

Maak waar mogelijk gebruik van herhaling: plaats 
dezelfde titels/series/onderwerpen naast elkaar. 
Dit komt krachtig en goed gevuld over.



Presentatie
In de kasten



Themapresentaties

Het doel van themapresentaties:
• Verrassen en verleiden 
• Collectie toegankelijk maken
• Leestips  nieuwe ideeën!

• Haak in op landelijke campagnes
• Maak een centrale jaarplanning en wijs een 

verantwoordelijke hiervoor aan



Themapresentaties

Werk samen met marketing/vormgeving



Themapresentaties

Displaymeubels zijn gebruiksvriendelijk 
snel en makkelijk in te richten

Wisselende presentaties zoals:
• Boeken-top 10/Boek van de maand
• Nieuwe boeken
• Aansluiten bij schoolprojecten



Presentatie en inrichting
Herkenbaarheid

Signingpakket van de Bibliotheek op school: 

• herkenbaarheid binnen en buiten

• positief signaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen

• sfeervolle en professionele uitstraling



Sfeer
Decoratie

Houd de aankleding rustig, boeken ogen druk 

Niet te veel afleiding



Sfeer
Kleur

• Stem de kleur van kasten, zitplekken en muren op elkaar af

• Tip: gebruik het oranje van de Bibliotheek op school



Sfeer
Posters

• Posters zijn goede sfeermakers 
• Hang ze professioneel op in een (klik-)lijst op één hoogte 
• Zorg voor variatie, dus verwissel ze regelmatig 



Sfeer
Visuals

Oriëntatie, verleiding, beleving



Presentatie
Bewegwijzering

Bewegwijzering helpt leerlingen de weg te vinden en zich te 
oriënteren.

Minimale voorwaarden: de bewegwijzering bestaat uit 
professionele middelen en is op een nette manier bevestigd.



Presentatie
Bewegwijzering

Vier niveaus van bewegwijzering:

1. Waar vind je wat in dit gebouw?
(plattegrond, verwijsborden)

2. Waar vind je wat op deze verdieping
(plafondborden)

3. Waar vind je wat op deze afdeling?
(kastborden met rubrieken)

4. Waar vind je wat in deze kast?
(plankaanduiding)



Presentatie
Instore communicatie

• Vormgeving in huisstijl (geen handgeschreven informatie)

• Gebruik professionele displaymaterialen

Minimale voorwaarden: nette uitstraling, professioneel bevestigd 



Wees kritisch; hoe meer er hangt hoe minder er wordt gelezen!

Presentatie
Instore communicatie



Presentatie
Aanspreektoon

Vriendelijke ‘tone of voice’

Niet te veel gebodsborden



frontale boekendisplay

zig zag display

frontale boekenstandaardposterhouders

Presentatie
Displaymateriaal

Displaymaterialen zijn hulpmiddelen om o.a. posters en 
collectie op een professionele manier te presenteren.



Organisatie

presentatietraining

uniformiteit

afspraken
richtlijnen
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visie school
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creëren 
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De praktijk
Advies

De bibliotheek biedt deskundig advies op het 
gebied van de inrichting en presentatie van de 
collectie in de schoolbibliotheek. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
leesconsulenten.



Bedankt voor uw aandacht!



Organisatie

In het handboek in de toolkit 

vind je een keuzemenu dat helpt 

bij het maken van de beslissingen.

www.debibliotheekopschool.nl

http://www.debibliotheekopschool.nl/


Plankaanduiding: 
plastic strip met tape 
te bevestigingen

Plankaanduiding: 
magneet strips

Plankaanduiding: 
gelamineerde stroken 
op maat gesneden

Tip!



Genre/rubriekaanduiding: 
posterhouders- schotjes-
boekblokken

Tip!



posterhouders folderhouders poster kliklijst poster hoes

Tip!



frontale boekendisplay zig zag display

frontale boekenstandaardposterhouders

Tip!



Foamtape: voor zwaardere elementen 
zoals  kliklijsten  moeilijk te verwijderen.

Fototape:  voor lichte elementen zoals 
posters  makkelijk te verwijderen. 

Tip!



www.beekwilder.nl 
www.retif.nl
www.biblioshop.nl
www.xprssshop.nl
www.nleurobib.nl

Tip!



Tip!



Tip!



 Biblionet: www.schooldirect.nl

 Foxis-serie
 Prijsindicatie: € 320,- tot € 515,-

 FrontBase Schoolconcept
 Prijsindicatie € 295,- tot € 650,-

 Frontbase Infopunt
 Prijsindicatie € 750,-

Tip!



 Makkelijk Lezen Plein

 Bomefa: www.schooldirect.nl
 Prijsindicatie: vanaf € 1500,-

 Probiblio
 Zelf bouwen (bouwtekeningen) of 

bestellen via 
www.makkelijklezenplein.nl

Tip!



 In Vorm
 www.inform.info
 Prijsindicatie: € 570,- tot 1000,-

 Bomefa

Tip!



Servicemeubilair

Tip!



Tip!



Tip!


