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Geletterde samenleving – kort terugkijken 2021



Consequenties Corona 2020-2021

• Bibliotheken zijn veel gesloten geweest. 
• Ook scholen, kinderopvang en consultatiebureaus waren dicht of niet 

toegankelijk voor leesconsulenten. 
• Lastiger groepsactiviteiten te organiseren, trainingen aan leerkrachten        

te geven en informatiebijeenkomsten of workshops voor ouders te 
verzorgen. 

• Bibliotheken hebben creatieve, veelal digitale vormen, ontwikkeld om       
de activiteiten voort te zetten en zo toch de doelstellingen van het       
beleid te behalen. 
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• 4 onderdelen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 

expertise, dienstverlening taalarme gezinnen.

• 3 activiteiten: strategische allianties, grotere deelname aan 
opleidingen, fysieke en digitale collectie intensief onder de 
aandacht brengen. 

• De terugblik is gericht op de 3 activiteiten. Voor uitgebreidere        
informatie over de voortgang van de vier onderdelen is 
binnenkort een update beschikbaar. Maar ook 
Bibliotheekmonitor en jaarverslag van Stichting Lezen. 



Activiteit 1- Strategische allianties

• Het landelijk leesoffensief is vanaf 2019 gestart na rapport 
Onderwijsraad/Raad voor Cultuur.

• Coördinatie door de Leescoalitie (o.a. SL, L&S, CPNB, KB, VOB)
• Vanaf 2022 onder nieuwe kabinet meer financiën
• De Bibliotheeksector is actief via het leesoffensiefsubsidietraject

van 10.000 euro dat naar 128 bibliotheken is gegaan
• Via provinciale/regionale/lokale leesoffensieven is de bibliotheek 

actief. Vrijwel iedere provincie is gestart. 



Activiteit 2- Grotere deelname aan opleidingen

• In 2021 zijn de meeste opleidingen dBos voorzien van een online         
variant die ingezet kan worden wanneer fysiek onderwijs niet       
meer gaat. 

• Er zijn voor professionals pro-sites ingericht, bieb-to-biebgroepen    
en kernteams met bijeenkomsten voor POI-coordinatoren.  

• Voor het onderwijs en de kinderopvang is Stichting Lezen bezig       
met het opzetten van lezenin-sites. Lezeninhetvmbo.nl bestaat al 
langer, www.lezeninhetpo.nl is in voorbereiding. Andere deelsites    
worden de komende jaren later ontwikkeld. 



Activiteit 3- Fysieke en digitale collectie onder de 
aandacht brengen
• Fieldlab West (Jeugd & Onderwijs) is van start gegaan. 

Ontwikkelde diensten en producten worden opgeschaald en 
doorontwikkeld. Denk aan BoekStartapp, en prototypes apps voor 
po en vo.

• Aandacht richting onderwijs voor digitale info in coronatijd. 
#ikleesthuis campagne, Schrijver op je scherm, BiebBoys, BiebLab

• Met Boek ’n Trip (KB) konden jeugd en jongeren in de zomer van   
2021 op digitale boekentrip met de online Bibliotheek-app.

• De website Jeugsbibliotheek.nl is vernieuwd. 



Vier focuspunten, drie activiteiten van 2021 blijven     
ook in 2022 actueel
1. Strategische overeenkomsten sluiten
• Het sluiten van strategische overeenkomsten tussen overheden, onderwijs, 

leesbevorderingsorganisaties en bibliotheken om middelen vrij te maken om aan de slag te 
gaan met een integrale aanpak zodat lezen en digitale geletterdheid binnen kinderopvang en 
onderwijs daadwerkelijk breed worden bevorderd.

2. Verwerven van kennis door professionals
• Stichting Lezen, SLO, Taalunie en de bibliotheeksector zetten in op kwalitatief goede 

ondersteunende websites (zoals lezeninhetvmbo.nl en lezeninhetpo.nl voor leerkrachten) en 
een hogere deelname aan opleidingen voor leesconsulenten, medewerkers 
jeugdgezondheidszorg, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

3. Fysieke en digitale collectie intensief onder de aandacht brengen
• POI’s, de KB, Stichting Lezen en NBD Biblion gaan lokale bibliotheekvestigingen en 

schoolbibliotheken toerusten om de           (fysieke en digitale) collectie intensief onder de 
aandacht te brengen bij medewerkers jeugdgezondheidszorg, pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en leerlingen, via de BoekStart-app en een te ontwikkelen lees-leenapp voor 
het po, vo en mbo    (dBos online).

4. Regionale samenwerking richting vo en beroepsonderwijs
• Stichting Lezen, de KB en SPN zorgen ervoor dat lokale bibliotheken (in kleinere gemeenten) 

een beroep kunnen doen op  regionaal ondersteunde mensen bij het opzetten van 
dienstverlening aan voortgezet en beroepsonderwijs.



Focuspunt 1- Strategische allianties
Het nieuwe kabinet gaat werk maken van het leesoffensief 
Centraal staat de inzet op iedere school van een goede schoolbibliotheek, bij voorkeur door de 
lokale Bibliotheek ondersteund – voorkeurmodel dBos. Aanwijzing is dat OCW kosten gaat dragen 
voor de leenrechtvergoeding dBos. 
Naast dat er in het Coalitieakkoord een ‘masterplan’ (ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen) 
is aangekondigd en de bibliotheken worden genoemd, staat in het introductiedossier OCW voor 
nieuwe bewindslieden: 
“Leesvaardigheid is de grootste zorg. Afnemend leesplezier en afnemende leesvaardigheid 
kunnen leiden tot een vicieuze cirkel van slecht lezen. Deze willen we doorbreken. 
Bijstelling van kerndoelen is de belangrijkste mogelijkheid voor kwaliteitsverbetering. De 
onderwijsdoelen en referentiekaders dragen nu onvoldoende bij aan bijvoorbeeld leesplezier. 
Aandacht voor basisvaardigheden. Bijvoorbeeld via het Leesoffensief, met projecten en 
programma’s voor leesvaardigheid en leesplezier. Met extra geld kan bijvoorbeeld de Bibliotheek 
op school worden uitgebreid en kunnen nieuwe programma’s en initiatieven gestimuleerd 
worden.”
“Subsidies zijn gericht op leesbevordering, vooral voor kinderen. Eind 2019 is het Leesoffensief 
gestart om leesplezier en -vaardigheid van kinderen en jongeren te vergroten. OCW werkt met de 
cultuur- en onderwijssector aan een programma en agenda voor een meerjarig Leesoffensief. De 
directie Media en  reatieve industrie draagt via het programma Kunst van Lezen en BoekStart bij 
aan het programma Tel mee met Taal (€ 3,35 miljoen per jaar).”



Focuspunt 2 - Verwerven van kennis door professionals

• In de ALV (jan 22) van de VOB is besloten om gezamenlijk in te zetten op een HRD-agenda 
om te zorgen dat bibliotheken beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd 
professioneel personeel. Belangrijk in de transformatie naar maatschappelijke-
educatieve bibliotheken. Centraal is de ontwikkeling van een flexibele en modulaire 
brancheopleiding. Belangrijk voor de inzetbaarheid, het vinden en vasthouden van    
gekwalificeerde medewerkers. De verwachte uitstroom van personeel wordt in goede        
banen geleid. 

• Bij BoekStart en de Bibliotheek op school zijn gekwalificeerde bibliotheekmedewerkers    
belangrijk om kennis op het gebied van leesbevordering over te brengen op professionals      
binnen de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en het onderwijs (ook pwo, pabo en 
lerarenopleiding).

• Voor alle professionals is het van belang dat er een degelijk opleidingenhuis staat dat via 
Bibliotheekcampus wordt ontsloten. Steeds vernieuwen en innoveren zijn daarbij 
belangrijk. Reden voor St Lezen om te investeren in bijv. het leermanagementsysteem en 
steeds weer nieuwe opleidingsmodules. 



Focuspunt 3 - Fysieke en digitale collectie onder de 
aandacht brengen

• Projecten binnen Fieldlab West (Jeugd en Onderwijs) verder 
ontwikkelen en beschikbaar maken vanuit innovatie bibliotheken, 
verbonden aan de programma’s. 

• Communicatie over digitale ontwikkelingen intensiever onder de 
aandacht brengen van intermediairs (incl ouders van –kleine-
kinderen)

• Webistes als Jeugdbibliotheek.nl, BoekStart.nl (incl de app) en  
lezenin-sites van SL zijn daarbij belangrijk. 

• Speciaal aandacht voor de Gezinsaanpak  



Focuspunt 4 - Regionale samenwerking richting vo en 
beroepsonderwijs

• Stichting Lezen en SPN hebben de laatste paar jaar als experiment 
ingezet op de vorming van 4 regioteams rond vo. Binnenkort komt 
daar een rapportage van. 

• Nu mbo en pabo verder ontwikkeld worden en er al een paar jaar 
stimuleringssubsidies zijn, is het in 2022 goed om te bepalen wat      
de sector met regioteams vanaf vo wil doen op basis van een 
behoeftepeiling.  

• Dit hangt tevens samen met het landelijke en regionale/lokale      
leesoffensief.  



Vragen? 
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